ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMO, PRILYGINAMO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO SPRENDIMUI
2021 m. balandžio 28 d. Nr. AV-401
Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11
ir 12 punktais, 29 straipsnio 6 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.1 punkto papunkčiu, Rokiškio
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr.TS-13.181 „Dėl savivaldybės
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir
viešosiose įstaigose“, atsižvelgdamas į nepriklausomo auditoriaus išvadą:
1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ 2020 metų
finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
2. P a s k i r s t a u 2020 metų pelną (nuostolius) taip:
Straipsniai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas
- į privalomąjį rezervą;
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
-į kitus rezervus
-dividendai
-iš jų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti didvidendai
-metinėms išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų
premijoms ir kitiems tikslams
-kiti
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į
kitus finansinius metus

Suma

35 744
(144 219)
(108 475)
327 867
219 392
219 392

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Panevėžio apygardos skyriui adresu: Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė

Andrius Burnickas
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BALANSAS
2020 m. gruodZio 31 d.

(Eurais)

2020 m.
(ataskartus trkslLrmo lygis Ir

(atrskaitinis laikotarpis)

Straipsniai

Eil, Nr.

Pastabos

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

vrliuta

ataskaitinis
laikotarDis

TURTAS
427 828

ILGALAIKIS TURTAS

A.

NEMATERIALUS]S TURTAS

Lt

Pletros darbai

t.2.

PrestiZas

1.3.

Programine imnga
Koncesiios, patentai, licenciios, prekiq Zenklai ir pa[asios teises
Kitas nematerialusis turtas
Sumoketi avansai

t.4.
.5.

I

t.6.

2

MATERIALUSIS TURTAS

2.

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Zemb
Pastatai ir statiniai
Ma5inos ir iranga
TransDofto priemonds

Zeme

2.6.2.

Pastatai

3.2.
3.3.

i.4.

Asociiuotuiu imoniq akciios

3.6.

Paskolos asoc ijuotos ionts imonems
IS asociiuotuiu imoniq gautinos sumos

.

364 545
31

3

3

183 143

208 693

5 020

5 651

35',7

18 844

98 798

Ilealaikes investiciios

3.8.

Po vienu metq gautinos sumos

3.9.

Kitas finansinis tuftas

5

98 798

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

4.

1.3.

B.

1

328 928

Sumol<etiavansai ir wkdomi materialio turlo starybos (gamybos)

lmoniq grupes irnoniq akcijos
Paskolos imoniu grupes imonems
IS jmoniu gfupes imoniLf gautinos sumos

3.',7

405

3135',7
109 408

3

FINANSINIS TURTAS

i,I

102

Investicinis turtas

2.6.1
2.',7 .

364 9s0

102

.2.

t .3.

l,4.

Atidetoio pelno mokesaio tuftas
Biologinis turtas
l(itas turtas

324 953
l7 42

TRUMPALAIKiS TURTAS
ATSARCOS
Zaliavos, medZiagos ir komplektavimo detal€s
NEEfiEfELodukciia ir ut kdomi daruar
Produkcija
Pirktos prekes, skirtos perparduoti

'7

4

r7 588

435 790
24 81'/
24 664

1.5

Biologinis tuftas

1.6.

llsalaikis materialusis turtas, skinas par{qq[
Sumoketi avansai

t.'7

154
124 227

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

2

2t:--IPirkeiq skolos

2.2
2.3.
2.4.

lnroniu grupes imoniq skolos

3.

TNUVPAI-EITPS INVESTICIJOS

Asociiuotuiq jmoniq skolos
Kitos gautinos sumos

tt6

5

3.2.

lmonirl grupes jmoniq akcijos
Kitos investiciios

1.

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

3.1

7 445

5

782

213
320 708
44 05',7

6 651

27

182 984

90 205

6 304

ATEINANEIU LAIKOTARPIV S,{NAUDOS IR

D.

SUKAUPTOS PAJAMOS
runro rs vrso

759 08s

t3 455
814 195

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS

376 460

520 679

157 068

484 935
484 935

KAPITALAS

I

l.l

Istatinis (pasimsytasis) arba pagrindinis kapitalas

1.2.

Pasirasytasis neapmoketas kapitalas

1.3.

Savos akciios, paiai

2.
3.
4.

57 068

()
AKCIJU PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privatomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas

4.2.

Savoms akciioms jsigyti

4.i,

Kiti rezeNai

5.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

5.2.

t

(-

4.1

5.1

6

Ataskaitiniu metLt pelnas (nuostoliai)
Ankstesrliu metq pelnas (nuostoliai)

E.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

F.

ATIDEJINIAI

219 392
6

183 648
35 744

35144
(6r 889)
97 633

Pensiiu ir panaSiLt jsipareigoj imq atidej in iai

Mokesciu atideiiniai

2.

Kiti arideiiniai

MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJIMAI

G.

PO VIENU METU MOKETINOS SUMOS IR
I

.2.
.3

t.4.
.5

6
1

t.8.
2.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.t0.

292 154

125 187
59 0

85311
85311

KITI ILGALAIKIAI

ISIPAREICOJIMAI
Skoliniai isipareigo jimai

7

Skolos kredito istaigoms
Cauti avansai
Skolos tiekeiams
Pagal vekselius ir dekius moketinos sumos
Imoniu qrupes jmonems moketinos sumos

Asociiuotosioms imondms moketinos sumos
Kitos moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigqiimai
PER VIENUS N'ETUS MOKETINOS SUMOS IR K]TI

66 176
255'71'7
26 300

206 84i

'7

7

3t 455

42 453

7

195 664

'l

2 i58

TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI
2.1

380 964

Skoliniai isipareigoiimai
Skolos kredito istaigoms
Cauti avansai
Skolos tiekeiams

34 099

l5

Pagal vekselius ir dekius mokdtinos sumos

Lnoniu grupds imon6ms mokdtinos sumos
Asociiuotosioms imonems mokdtinos sumos
Pelno rnokesdio isipareigoj imai
Su darbo sanffkiais susiig isipareigojimai
Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojintai

I

l3 I82
t7 094

H.

SUKAUPTOS SANAUDOS IR ATEINANCIV
LAIKOTARPIU PAJAMOS
NUOSAVO repnAlo lR ISIPAREIGOJIMU Is VISO
cP<..

Direktorius
vadovo pareigq pavadinimas

w

**;6-

Vyr. finansininke
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galindio tvark)'ti apskait4 kito
asmens pareigq pavadinimas)
7-16 puslspiuose peteiktas siskinamasis rnstrs yra nertskiriama Sios finansints atskaitomybes dslis

Suddrymo data: 2021 m. kovo 29 d.
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UZDARoJI AKCINE BENDROVT ''ROKISKIO AUTOBUSU PARKAS''
fmones kodas: 173053453, PaneveZio g. 7, LT-42163 Roki5kis

PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2020 m. eruodZio

2020 -0 t -0

|

3l

d.

(EURAIS)

-2020- | 2-3 |

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiula)

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.

Straipsniai

Pastabos

Nr.

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs

ataskaitinis

laikotarpis

t7n

I

Pardavimo pajamos

8

919 086

z.

Pardavimo savikaina

l0

(761 s23)

3.

Biologinio turto tikrosios vertes pokytis

4.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAD

5.

Pardavimo s4naudos

6.

Bendrosios ir administracinds sqnaudos

l0

7.

Kitos veiklos rezultatai

9

8.
9.

Investicijq i patronuojandiosios, patronuojamqiq ir
asociiuotuiu imoniu akciias paiamos
Kitq ilgalaikiq investicijq ir paskolq pajamos

10.

Kitos pal0kanq ir panaiios pajamos

l1

Finansinio turto ir trumpalaikiq investicijq vertes sumaZejimas

12.

Pahkanq ir kitos pana5ios s4naudos

t3.

PELNAS NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA

14.

Pelno mokestis

15.

GR\NASIS PELNAS (NUOSTOLIAD

877

(1262 687)
449 190

157 563

(302 248)

(514 3r

l

5 379

9 861

(49ri)

(6 629)

(144 2r9)

(61 889)

(t44 2t9)

(61 88e)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios wrfts pol(yiio eiluteje tikrosios verks sumaZajihas rcdomas skliausluose arba su minuso

ienklu. Sqnaudos,

t.

y. grynqjipelnq na:inanti suma, ilaiomos skliaustuose arba su miwso ienklu

Antanas Taparauskas
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE,,ROKISKIO AUTOBUSU PARKAS(
{mones kodas:173053453, PaneveZio g.7 , LT-42163 RokiSkis

2020l.4.. GRUODZTO 3r D.

FINANSINIU ATASKAITU AISKINAMASIS RASTAS
2021 m. vasario 26 d.

I, BENDROJI DALIS
UZdaroji akcine bendrove ,,Roki5kio autobusq parkas" (toliau - Bendrove) iregistruota 1991
m. gruodZio 19 d. Bendrovds pagrindine buveine yra PaneveZio g. 7, Roki5kis.
Bendrove yra ribotos civilines atsakomybes bendrove. Bendroves istatai, kuriais 2020
metais Bendrove vadovavosi, iregistruoti Juridiniq asmenq registre 2019 m. lapkridio 28 d. ir veliau
perregistruoti 2020 m. gruodZio 09 d.
2020 m. gruodZio 31 d. Bendroves vienintelis akcininkas buvo RokiSkio rajono savivaldybe.
Bendroves pagrindine veikla
tai kefeiviq veZimas autobusais vietinio (miesto ir
priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekirno keliq transporto mar5rutais, kai keleiviai veZami
nustatytu daZnumu ir mar5rutais, keliories metu paimant ir i5leidZiant keleivius tam tikslui
nustatytose stotelese, laikantis i5 anksto nustatytq tvarkara5diq ir tarifu, uZsakomaisiais reisais, kai
i5 anksto sudarytos keleiviq grupes yra nuveZamos ! tam tik4 viet4 ir parveZamos, bei kita veikla:
siuntq gabenimas, bagaZo saugojimas. Bendrove aptarnauja 3 miesto, 24 priemiestinio ir 9 tolimojo
susisiekimo autobusq mar5rutus. Bendroves pagrindineje veikloje keleiviq veZimas reguliariais
susisiekimo autobusq marbrutais sudaro 94 proc. visos veiklos.
Kita Bendroves veikla patalpq ir stovejimo aik5teles nuoma, reklama ir vienkartiniai
sandoriai.
Ataskaitiniais ir praejusiais finansiniais metais Bendrove filialq ir atstovybirl, dukteriniq ir
asocijuotq imoniq neturejo.
Bendroveje vidutinis darbuotojq skaidius pagal s4ra5? per 2020 metus buvo 80, per 2019

-

-

metus

-

88.

Finansiniai Bendroves metai sutampa su kalendoriniais metais.
Pagal Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes istatymo nustatytus grynqtq
pajamq ir baianse nurodomo turto vertes dydZius ataskaitiniais finansiniais metais Bendrove
priskiriama maZos imones kategorijai, todel 2020 metq finansiniq ataskaitr+ rinkinl sudaro balansas,
pelno (nuostoliq) ataskaita, aiSkinamasis ra5tas ir metinis praneSimas.

II. APSKAITOS POLITIKA
Bendrove finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterines
apskaitos istatymu, fmoniq finansines atskaitomybes istatymu ir verslo apskaitos standartais, bei
Bendroveje patvirtinta apskaitos politika. Rengiant finansines ataskaitas buvo atsiZvelgiama i
veiklos tgstinumo princip4, t.y. numatoma, kad Bendrove artimiausioje ateityje gales tgsti savo
veikl4.
Toliau yra i3destyti svarbiausi apskaitos politikos principai, kuriais Bendrove vadovavosi
rengiant Sias finansines ataskaitas.

Finansiniq ataskaitq aiskinamasis rastas (tQsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)
1,

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika prisilaikant pastovumo principo nera reik5mingai keidiama.
2. Ilgalaikis nematerialus turtas
Bendroveje nematerialiojo turto finansine apskaita vedama ir informacija apie ji metinese
finansinese ataskaitose pateikiama vadovaujantis l3-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis.
Nematerialus turtas apskaitomas isigijimo (pasigaminimo) verte. Minimali isigijimo savikaina 1.ra
300 Eur, likutine verte yra 0,29 errro centq. Amortizacija skaidiuojama tiesiniu metodu taip, kad
turto isigijimo verte b[tq tolygiai nura5oma per vis4 turto naudingo tamavimo laikotarpi, kuris

sudaro 3 metus.
3, Ilgalaikis materialusis turtas

ji

metinese
Bendroveje materialiojo turto finansine apskaita vedama ir informacija apie
finansin6se ataskaitose pateikiama vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis.
pasigaminus registruojamas apskaitoje isigijimo
Materialusis turtas. isigijus
(pasigaminimo) savikaina. Minimali isigijimo savikaina - 300 Eur, likutine verte yra 0,29 euro
centq. Ilgalaikio turto nusidevejimas skaidiuojamas naudojant tiesiogiai proporcing4 nusidevejimo
metod4. Normatyvai patvirtinti atsiZvelgiant i iki 2003 m. sausio 7 d. ir nuo 2003 m sausio 8 d.
taikomus nusidevejimo normatyvus ir yra ne maZesni uL 2001 m. gruodZio 20 d. Lietuvos
Respublikos pelno mokesdio istatymu Nr. IX-675 nustatltus ilgalaikio turto nusidevejimo
normatyvus, bei ivertinant planuojam4 naudingo tamavimo laik4.
4. Atsargos
Atsargomis laikomas Bendroves trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uZdirbti
per vienerius metus ir ilgiau kaip vienerius metus, kudo verte maZesne uZ nustatyt4 300 Eur
minimali4 ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertg.
Atsargos grupuojamos i Sias grupes: medZiagos, atsargines dalys, padangos, inventorius,
degalai. tepalai. blankai.
Registruojant apskaitoje, jos ivertinamos jsigijimo savikaina. Atsargq lsigijimo savikaina
ivertinama, vadovaujantis 9-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis, taikomas nuolat apskaitomq
atsargq bldas, t. y. apskaitoje registruojama kiekviena atsargrl operacija, o apskaidiuojant sunaudotq
paslaugq teikimui ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIFO atsargq ikainojimo metodas.
5. Gautinos sumos
Trumpalaikes gautinos sumos apskaitomos ir balanse parodomos jq tikqla verte. Ilgalaikes
gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu ivertinamos isigijimo savikaina. Gautinq sumq vertes
sumaZejimas yra ivertinamas kiekvienq finansiniq ataskaitq sudarymo dienai.
6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigus ir pinigq ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai bankq
atsiskaitomosiose sAskaitose.
7. Kapitalas
Bendroves istatinio kapitalo dydis )Ta lygus visq pasiraSl'tq akcijq nominaliqiq verdiq
sumai. Bendroves iSleistos akcijos - paprastosios. Visas kapitalas suformuotas pilnai. Per ataskaitini
laikotarpi isigytq ir perleistq savq akcijq nebuvo.
8. Privalomasis rezervas
Sis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos istatymq reikalavimus. Privalomasis
rezervas sudaromas i5 paskirstytinojo pelno. Jis turi blti ne maZesnis kaip 10 proc. Bendroves
gali btiti naudojamas tik Bendroves nuostoliams padengti. Jei
istatinio kapitalo dydZio
privalomasis rezervas yra maZesnis kaip 10 proc. istatinio kapitalo, atskaitymai i 5i rezerv4 yra
privalomi ir negali buti maZesni kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaidiuoto pagal Lietuvoje finansing
apskait4 reglamentuojandius teises aktus, kol bus pasiektas nustatytas privalomojo rezervo dydis.

ar

ir

Finansiniq ataskaitq aiskinamasis rastas (tgsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

9. Dotacijos ir subsidijos
Apskaitoje pripaZistamos dvi dotacijq (subsidijq) r[Sys, jq apskait4 reglamentuoja 2l verslo
apskaitos standartas:
9.1. Dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma
gaunamos ar ilgalaikiam turtui isigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat
dotacijos (subsidijos) trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka
reik5mingas nepanaudotos dotacijos ( subsidijos) likutis;
9.2. Dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar
praejusio laikotarpio i5laidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos),
taip pat visos kitos dotacijos (subsidijos), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms
(subsidijoms).
10. Trumpalaikiai isipareigojimai
Trumpalaikiai fsipareigojimai tokie, kurie turi blti ivykdlti per vien4 Bendroves iprastines
veiklos cikl4 arba per vienus metus nuo balanso sudarymo datos.
11. Pajamq ir s4naudq pripaiinimo principai
Pajamos pripaZlstamos vadovaujantis 1O-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis
kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq
gavim4. Pajamomis laikomas tik veiklos padidejimas, pasirei5kiantis turto padidejimu arba
isipareigojimq sumaZejimu. Pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos,
t.y. kitq veZejq sumos uZ jq autobusais veZamq keleiviq parduotus bilietus ir pana5ios sumos.
Pajamos ivertinamos tikrqja verte, atemus pridetines vertes mokesti ir nuolaidas, t.y. pirkimo pardavimo sutartyje numatyta pardavimo kaina. Paslaugq teikimo pajamos pripaZistamos tada, kai
pajamq suma patikimai ivertinta ir sandoris yra baigtas.
S4naudos pripaZistamos vadovaujanti.s 11-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis.
S4naudomis laikomas ekonomines naudos s"umaZejimas, pasirei5kiantis turto arba jo vertes
sumaZejimu ar isipareigojimq prisiemimu per ataskaitini laikotarpf, kai del to sumaZeja nuosavas
kapitalas, i5skyrus tiesiogini jo sumaZ€jim4. S4naudomis apskaitoje pripaZistamos kaupimo ir
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsiZvelgiant ipinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarltq i5iaidq
nelmanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu, irjos ateinandiais laikotarpiais neduos
pajamq, Sios islaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos. S4naudos
patikimai ivertinamos tikqaverte, t.y. sumoketa arba moketina pinigq suma, neiskaitant PVM.
I pardavimo savikain4 ieina per ataskaitini ir ankstesnius laikotarpius paslaugq teikimo ir
parduotq prekiq iSlaidos. Pardavimo savikain4 sudaro keleiviq veZimo reguliaraus susisiekimo
vietinio (miesto ir priemiesdio), tolimojo ir uZsakomaisiais mar5rutais s4naudos.
12. Pobalansiniai ivykiai
Pobalansiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Ben&oves padeti balanso
sudarymo dien4 (koreguojantys ivykiai), finansin6se ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai
ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reikSminga.

Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis raStas (tgsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS
1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidq taisymas

Bendroveje 2020 m. sausio 9 d. buvo su Roki5kio rajono savivaldybes administracija
pasiralyta tarpusavio atsiskaitymo sutartis Nr. DS-4, kuria akcininkas isipareigoja padengti
nuostolius 258 798 Eur ti 2003-2007 m. Todel buvo pritaikytas retrospektyvinis klaidos taisymo
biidas.

B
2.

2.4.

5.

5.2.

2019 m. iki

2019 m. atlikus

tikslinimo

tikslinim4

B. TRUMPALAIKIS TURTAS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Kitos gautinos sumos

1'/6 992

435 790

61 910

320 708

17 853

276 651

TURTO IS VISO
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS

555 397

814 195

(223 0s4)

35 744

(161 165)

97 633

555 397

814 195

TNUOSTOLIAI)
Ankstesniq melq pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO KAPITALO IR

lsrPARErGoJrMU rs vrso
2. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialaus turlo nuverte

nebuvo.

Programin6
iranga

Rodikliai
Likutind vert6 pradiusiu finansiniu metu pabaiqoie
a) Isieiiimo savikaina

405

nansiniu metu pabaigoie
Finansin iu metu pokyiia i:
Praeiusiu

fi

I5 viso
405

J l4)

3 545

3 545

3 545

3 140

3 140

303

303

3 443

3 443

102

102

-

turto isigiiimas
kitiems asmenims perleistas ir nurasytas turtas (-)
Finansiniu metu pabaiqoie
b) Amortizaciia
Praeiusiu fi nansiniu metu pabaigoie
Finansiniq metq pokydiai:
fi nansiniu metu amortizaciia
perra5ymai i5 vieno straipsnio i kita +/G)
Finansiniu metu pabaigoie
c) Likutin6 vertd finansiniu metu pabaigoie
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(visos sumos pateiktos eurais)

3.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitiniais finansiniais metais ilgalaikis materialusis turtas nebuvo indeksuojamas ir
imo nebuvo.
Pastatai ir Transporto
Kita
I5 viso
Rodikliai
i,emb
priemon6s
statiniai
iranga
Likutin6 vertd pra6jusiq
208 693
5 651
364 545
finansiniu metu pabaisoie
31 357
l18 844
a) Isieiiimo savikaina
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoie

31 357

- turto isisiiimas
- kitiems asmenims perleistas ir

(

nurasrtas turtas (-)

Finansiniu metu pabaigoie
bl Nusid6vdiimas

31 357

Praejusiq fi nansiniq metq
pabaisoie

Finansiniu metu pokviiai:
finansiniu metu nusideveiimas
- kitiems asmenims perleisto ir
nuraS\,'to tuno nusideveiimas (-)
Finansinirl metg pabaigoje
c) Likutin6 vert6 finansiniq metq
pabaieoie (a)-(b)

(
31 357

|

1 638 s90

59 900

75 787
| 656

r37 346

( 3 818)
73 625

( 27 367\
| 672 779

JJ) I )f)

868 753

70 t36

9 436

85 450

2 285

454 000

23 549)
430 451

23 s49)
321043
109 408

I

077 446

61 556

|

274 045

97

t7l

3 816)

(

954 203

68 60s

1 343 851

183 143

5 020

328 928

(

27 365)

materialioio turto ikeitimas:
Skolos rii5is

Skolos suma

rESis

Pastatai

turto pobiidis

ir

Autobusq

statiniai

17l 999

Finansavimo limito sutartis

UZstatyto

UZstatyto

turto

!sigijimui

Zem,i

t7r

UZstatyto turto
balansind vertd
101 393

3t

357

132 750

999

lkeitimo terminas pagal 2018 m. gruodZio l4 d. finansavimo limito sutarti 2023 m. gruodZio l3

I

finansinds nuomos) sutartil

Ilsalaikis materialusis turtas. isi

Mokitina imoku suma
Turto grup6s pavadinimas
Transporto priemonds

2022-2023 m

2021 m.

2024 m,

Likutind vertd

v0liau
85 311

59011

26 300

ir

Pagal 2018 m. gruodZio l7 d. lizingo sutarti Nr. FV-184-08530 terminas yra 60 men. (2023 m.
gruodZio 06 d.). Nustatytos fiksuotos pal[kanos 4,8 proc.
ISnuomotas
s materialus turtas:

ISnuomoto IMT pavadinimas
Patalpa

Turto vert6
948,64

Nuomos laikotarpis
2025 m. gruodLio 3l d. (su teise
pratestl

ll

)

Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis raStas (tQsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

Naudo

materialusis turtas:

Turto grup6s pavadinimas

Isisiiimo savikaina

Pastatai ir statiniai

tt7 204

Transporto priemonds

Kiti irensiniai, prietaisai ir irankiai

742 740
6t 259

I5 viso

921203

4. Atsargos
Atsargos yra skirtos neperparduoti, o naudojamos veikloje, Transporto atsargines dalys,
ir kitos medZiagos - skirtos jq eksploatacijai ir remontui.

degalai, tepalai

Rodikliai

Zaliavos,
medZiagos

Pirktos
Produkcija

prekds, skirtos

perparduoti

Alsargu verte. pripazinta pardavimo savikainos s4naudomis
24 664
2019 m. sruodZio 31 d.

l7

2020 m. sruodZio 31 d.

I5 viso

24 664
17 588

s88

5. Gautinos sumos

Ataskaitinis
laikotarpis

Gautinq sumrl skaidymas pagal rii5is.

Pradjgs
ataskaitinis

laikotarpis

Po vienq metq gautinos sumos

Skolos verte pagal susitarima
I5 viso po vienu metu gautinos sumos

98 798
98 798

Per vienus metus sautinos sumos

7 445
116 782

Pirkeiu skolos
Kitos gautinos sumos, iS ir]:
- Subsidiia darbo uZmokesdiui
- Skolos vefte pagal susitarima
-

44 057
276 651

31 141

80 000

Nuostoliu komDensavimas

- Atskaitingi asmenys
I5 viso per vienus metus qautinos sumos

4 895

275 829

746

822

124 973

321 s30

Pagal 2020 m. sausio 9 d. tarpusavio atsiskaitymo sutarti Nr. DS-4 su Roki5kio rajono
savivaldybes administracija, jsipareigojo padengti susidariusi4 skol4 258 798 Eur fi 2003-2007 m.
Pagal mokejimo grafik4 dalis skolos gr4Zintina suma po vienq metq - 98 798 Eur ir per vienerius metus

-

80 000 Eur.

Valstybeje paskelbus ekstremali4 situacij4 ir karantin4, Seimas ypatingos skubos tvarka pri6me
teises aktq pakeitimus, skirtus iSsaugoti darbo vietas. Bendroveje paskelbus prastovas patirtos darbo
uZmokesdio iSlaidos kompensuojamos i5 UZimtumo tamybos gaunant subsidij4
Vienintelis akcininkas Roki5kio rajono savivaldybe kompensuoja Bendrovei negautas
pajamas uZ lengvatini keleiviq veLim4 ir nemokam4 mokiniq veiim4, taip pat keleivinio transporto
nuostolius, patirtus vykdant keleivinio keliq transporto vieSqiq paslaugq isipareigojimus.
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6. Nuosavas

kapitalas

2019-12-31 Bendroves istatinf kapital4 sudare 16 745 paprastq vardinirl 28,96 (dvidedimt
a5tuoni eurai 96 centai) eurq nominaliosios vert6s akcijos. Bendroves akcijos yra nematerialios ir
visos nuosavybes teise priklauso RokiSkio rajono savivaldybei.
2020-12-31 Bendroves lstatini kapital4 sudare 16 745 paprastq vardiniq 9,38 (derani eurai
38 centai) eurq nominaliosios vertes akcijos. Bendroves akcijos yra nematerialios visos
nuosawbes teise oriklauso RokiSkio raiono savivaldvbei.

ir

I3leistq akcijq

Rodikliai
Akcinio kapitalo struktlra 2019-12-31

Neapmokdtrl

skaiiius
t6 745

akcijq skaiiius

Nominalioji
verte
484 935

l.Pagal akcijq rtiSis
1

.1

.Paprastosios akcijos

16 745

(327 867)

t6 745

157 068

l.2.Privilegijuotos akcijos
1.3.Kitos akcijos

Akcinio kapitalo strukttira 2020-12-31
Savos akcijos, kurias turi pati lmone

Pagal2020 m. sausio 9 d. tarpusavio atsiskaitymo sutartj Nr. DS-4 Roki5kio rajono savivaldybes

administracija

uZ

nuostolius, patirtus vykdant keleivinio

kelill transpofto vie5qjq paslaugq

isipareigoj imus, 2003-2007 metais isipareigojo padengti susidariusi4 skol4 258 798 Eur.
2020 m. lapkridio l9 d. Roki5kio rajono savivaldybes isakymu yra sumaZinamas Bendroves
istatinis kapitalas, kad butq panaikinti nuostoliai.

Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

Likutis pradjusio ataskaitinio (netinio)
laikotarpio pabaigoje

I5 viso

35 744

35 744

2te)

(144 219)

{na5ai nuostoliams padengti

327 867

327 867

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

219 392

2r9 392

(144

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

7. Mokdtinos sumos

ir imonds isipareigojimai

AB ,,Siauliq bankas" 20l8 m. gruodZio 14 d. Finansavimo limito sutarti NR.FLS2018-08-28 iki 2023 m. gruodZio 13 d. suteiktas 171 999,08 Eur sumos limitas. Prievoliq
fvykdymas uZtikrintas Bendrovds turtu: tai pastatai ir statiniai, esantys PaneveZio g. 7 ir PaneveZio
g. 1 Roki5kis, Zeme (0,711 ha) su pastatais ir statiniais, esanti PaneveZio g. 1, Roki5kis, Zemes
Pagal

nuomos teise, Zemei, esandiai PaneveZio g. 7. Rokiskis. Sios Finansavimo limito sutarties pagrindu
sudaryta 20 i 8 m. gruodZio 12 d. Lizingo sutartis FV-l84-08530 naudotq dviejq autobusq MBO 510
isigijimui 214 998,85 Eur sumai. Nepmoketo lizingo likutis 2020-12-31 - 85 311 Eur (2019-12-31
110 381,03 Eur), kurio dalis 26 300 Eur (2019-12-31 25 070,05 Eur) priskiriama prie
trumpalaikiq isipareigojimq, kaip ilgalaikiq skolq einamqjq metq dalis.
Pagal2015 m. rugpjiidio 28 d. Finansines nuomos sutarti Nr.201504276 su UAB ,,Luminor
Lizingas" finansines nuomos pagrindu i5sinuomojo penkeriq metq laikotarpiui naudot4 autobus4

-

-

Finansinir; ataskaitq aiSkinamasis raStas (tgsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

ISUZU NOVO valst. Nr. HNP484, finansuojama suma 71 995 Eur. Finansines nuomos sutartis
pilnai ivykdyta per 2020 m. (2019-12-31- 9 028,84 Eur).
2020 m. rugpjiidio men. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos PaneveZio sk1'riaus
sprendimu atidetas 73 870,85 Eur valstybinio socialinio draudimo imokq isiskolinimo mokejimas
iki 2025 m. liepos 11 dienos. 2021 m. moketina imokq suma 7 695,00 Eur priskiriama prie
trumpalaikiq isipareigojimq, 66 176 Eur priskiriami prie ilgalaikiq isipareigojimq.

-

Ataskaitinis
laikotarpis

Mokdtinq sumq skaidymas pagal riiSis
Po vienq metq moketinos sumos ir

kiti isipareigojimai

Skol iniai isipareigoi imai

59 011

Kitos moketinos sumos ir ilealaikiai isipareigoiimai

66 176

I5 viso po vienq metq mok6tinos sumos

Praijgs
ataskaitinis
laikotarpis
85 311

ir kiti
85 311

125 187

ilealaikiai isipareisoiimai

Per vienus metus moketinos sumos ir kit: trumpalaikiai isiparei goj imai

26 300

Ilsalaikiu skolu einamuiu metu dalis

34 099
15

Gauti avansai
31 455

Skolos tiekeiams

t95 664

Su darbo santykiais susiig isipareigoiimai:

53 648

- Atostoginir] kaupiniai

2 358

Kitos mokdtinos sumos
I5 viso per vienus metus mokdtinos surilos

4l
l7

187

094

ir kiti
255 777

trumpalaikiai isipareigoiimai
8.

42 4s3
I 13 182

206 843

Pajamos

Bendrovds tipines pajamos yra keleiviq veZimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo
reguliaraus susisiekimo autobusq mar5rutuose i5 keleiviq, uZ parduotus bilietus, surinkti pinigai,
iskaitant gautas kompensacijas, negautoms pajamoms del keleiviams suteiktq vaZiavimo vietinio
(miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatq pajamq atlyginimo,
i5 uZsakomqjq reisq uZdirbtos pajamos, pajamos gaunamos tl' bagaLo saugojim4, siuntq gabenim4,
lvaZiavimus i autobusq stoti, bilietq pardavim4 kitiems veZejams.

Paslaugq

Ataskaitinis
laikotarpis

ir prekir; pardavimo pajamos

Pradjgs
ataskaitinis

laikotarpis

Keleiviq veZimas reguliaraus susisiekimo autobustl
marSrutais

Keleiviq veZimas uZsakomaisiais retsats
Dotaciia nuostolingr] mar5rutr; dengimui
Autobusu stoties paiamos
Kita tipine veikla
I5 viso

735 808

1535 980

8286

23 3r0

139 995

104 830

34 997
47 757
919 086

I4

l1ll877

Finansiniq ataskaitq aiskinamasis raitas (tgsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

9. Kita netipin6 veikla

Paslaugq

Kitos netipines veiklos paiamos:
- iS iu autobusu stoties paiamos
Kitos netioines veiklos sanaudos:
- ii iu autobusq stoties s4naudos
IS

Pra0jgs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

ir prekiq pardavimo pajamos

15 456

10 965

3 721
5 586

5 59s

1561
5 379

viso

9 861

10, S4naudos
Bendroves tipines veiklos sqnaudos yra tos, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai galima priskirti
tipinems paslaugoms teikti.

Pra6jgs
ataskaitinis

Ataskaitinis
laikotarpis

Paslaugq s4naudos

laikotarpis

Keleiviq veZimas reguliaraus susisiekimo autobusq
mar5rutais

Keleiviu veZimas uZsakomaisiars reisats
Kita tipine veikla
I5 viso

d.

-

1039 696

1739 395

6 962

16 406

17 113

21 197

1063 77r

1776 998

2020 m. gruodZio 31 d. finansines veiklos s4naudas sudare 4913 Eur (2019 m. gruodZio 3l
6629 Eur).
11. Pelno (nuostoliq) paskirstymas

2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas. 1 priedas

12. Informacija apie sanfykius su imon6s vadovais, valdybos nariais ir kitais
asmenimis, turiniiais teisg planuoti ir kontroliuoti bendrovds veikl4, jai vadovauti ir (ar)
atsakyti ui galutinius sprendimus.
2019-12-31 Bendroves kolegialus valdymo organas

-

valdyba. Valdybos

2020-12-31 pagal vienintelio akcininko sprendimq 2020-10-19

nri^i -

4.

Nr. AV-1081 Valdyba

Bendroveje nesudaroma.
2020-12-31Bendroves vadorus sudaro du asmenys: direktorius ir vyr. finansininke.
Per praejusi

ir ataskaitin! laikotarpi valdybos nariams ir vadovams nebuvo suteikta paskolq,

garantijq ir nemoketi avansai.
13. Pandemijos

COVID

-

19 poveikis Bendrovei

Bendrove 2020 metais neiSvenge pandemijos COVID-I9 itakos. Del Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijos priimtq isakymq, , kuriais apibreZiami veiksmai susijq su
ugdymo istaigq uZdarymas,
koronaviruso COVID-l9 valdymo priemonemis (Svietimo

ir

l{

Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis rastas (tQsinys)
(visos sumos pateiktos euais)

prekybines veiklos ir vie5ojo transporto apribojimai ir kt.) veiklos rezultatai labai nukentejo,
kriti5kai sumaZejo keleiviq srautas.
Esant sunkiai ekonominiai situacijai Bendrove sugebejo i5saugoti pagrindines darbo vietas.
Pandemija turto nuvert6jimui itakos neturejo.
Bendrovds veiklos tgstinumas yra uZtikintas, nes vienintelis akcininkas RokiSkio rajono
savivaldybe kompensuoja Bendrovei negautas pajamas uZ lengvatinf keleiviq veZim4, mokiniq
veZim4, taip pat keleivinio transporto nuostolius, patirtus vykdant keliq transporto vieiqiq paslaugq
isipareigojimus. Nuostoliai, patirti rykdant bltinus visuomenei keleivinio keliq transporto vieiqjq
paslaugq isipareigojimus pagal 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo minisho
isakymo Nr. 3-457 patvirtinte tvarkq, susidarg nuostoliai vietiniuose (miesto ir priemiestinio)
marSrutuose turi biti kompensuojami i5 savivaldybes biudZeto.

Direktorius

Vyr. ftnansininke

W

Antanas Taparauskas

0u.c

Oksana Valiukiene

I6

Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis raitas (tgsinys)
(visos sumos pateiktos eurais)

UAB Roki5kio autobusq parko 2020 m.
gruodZio 3l d. finansiniq ataskaitq
ai5kinamoio raito oriedas Nr.1

UAB "ROKISKIO AUTOBUSV PARKAS"
17

3053 453, PanevdZio g.7, RokiSkis

2020 METV PELNO (NUOSTOLTU) PASKTRSTYMAS

Straipsniai

Suma

Ankstesniq finansiniq metq nepaskirsty.tasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitiniu finansiniu metu pabaigoie
Grynasis ataskaitiniq finansiniq metq pelnas (nuostoliai.l
Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas ataskaitiniq finansiniq metq
pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansiniq metq pabaigoje
Akcininkq inaiai bendroves nuostoliams padengli
Pervedimai i5 rezervq
Paskirstfi inas pelnas (nuostoliai)
Pelno naskirstvmas
- I pflvalom4ll rezerv4l
- i rezew4 savoms akciioms isie]'ti;
-i kitus rezervus
-dividendai
-i5 iu uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi i5mok6ti didvidendai
-metinems i5mokos (tantjemos) valdybos ir stebetojq tarybos nariams,
darbuotoiu premiioms ir kitiems tikslams

-kiti
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq finansiniq metq
pabaieoie. perkeliamas i kitus finansinius metus

f*l

Direktorius

Vyr. finansininke

eI

Antanas Taparauskas

Oksana Valiukiene

e)""^j,

17

35 744

(r44 2r9)

(108 47s)
327 867
219 392

219 392

