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UAB SKUODO AUTOBUSŲ STOTIS
DIREKTORIUS RIMANTAS PABRĖŽA

Skuodo rajono savivaldybės
tarybai
VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. gegužės 9 d. Nr. R1-1
Skuodas
Ši, mano kaip UAB Skuodo autobusų stoties direktoriaus, veiklos ataskaita parengta
apibendrinant bendrovės 2016 metais atliktus darbus ir pasiektus rezultatus.
I BENDROJI DALIS
Skuodo autobusų stotis - uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 25 d.
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, kaip juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį,
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
Įmonės kodas 173935878
Įmonės adresas Vilniaus g. 34, Skuodas
Tel. (8 440) 736 23
Internetinė svetainė www.skuodoautobusai.lt
El. p. info@skuodoautobusai.lt
Bendrovės steigėja - Skuodo rajono Taryba. Bendrovės įstatinis kapitalas 307690,58
eurų, kuris padalytas į 1061002 paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas. Visos
akcijos priklauso Skuodo rajono savivaldybei. UAB Skuodo autobusų stotis vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais, taip pat UAB Skuodo autobusų stoties įstatais. Bendrovės įstatai
patvirtinti 2015 m. gruodžio mėnesį Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų Nr. A1-809 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties įstatų patvirtinimo
ir valdybos sudarymo“, kuriuose įstatinis kapitalas ir akcijų vertė nurodyta eurais ir 4 metų
kadencija sudaromas kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, kuri sudaryta iš 5 asmenų.
Valdybos pirmininkė Nijolė Mackevičienė, nariai: Juzefa Joskaudienė, Kristina Simaitienė, Ona
Malūkienė ir Lijana Beinoraitė. Patvirtinti įstatai ir paskirta valdyba 2016 m. sausio mėnesį
įregistruoti juridinių asmenų registre.
UAB Skuodo autobusų stoties pagrindinė veikla - keleivių vežimas kelių transporto
priemonėmis reguliariais, specialiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio),
tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, bagažo, krovinių, pašto, dokumentų siuntų ir
smulkių siuntų vežimas kelių transporto priemonėmis, keleivių aptarnavimas autobusų stotyje.
Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė. Palaiko
glaudžius ryšius su ta pačia veikla užsiimančiomis įmonėmis Lietuvoje.
Bendrovės veikos pagrindiniai tikslai:





Užtikrinti keleivių vežimą reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo
maršrutais;
Vykdyti keleivių aptarnavimą Skuodo autobusų stotyje važiuojančių vietinio ir tolimojo
susisiekimo maršrutais;
Vykdyti keleivių vežimą reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais;
Vykdyti keleivių vežimą užsakomaisiais reisais;
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Vykdyti bagažo ir smulkių siuntų vežimą;
Užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto ir Bendrovės veiklos metu sukaupto turto
efektyvų panaudojimą;
Gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos.
II BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdymo organai 2016 metais buvo visuotinis
akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės direktorius. Visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinę
kompetenciją, sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymas. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštiški sprendimai prilyginami
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Kolegialus valdumo organas – valdyba, kurios
kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka tokia pati, kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vienasmenis valdymo organas bendrovės
direktorius. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo bei atšaukimo tvarka yra tokia pati, kaip
nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
Bendrovės struktūra (1 schema) atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. UAB
Skuodo autobusų stotis organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje, nes
kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus
vadovą. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar
skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.
UAB Skuodo autobusų stotis struktūra ir valdymas
Akcininkų
susirinkimas

Valdyba
Direktorius
Transporto
vadybininkas

Dispečerisapskaitininkas

Vyriausiasis
buhalteris

Administratorius

Vyriausiais
inžinierius

Ekonomistas

Inžinieriusmechanikas

Autobuso
vairuotojas

Autobusų
mechanikas

Kontrolierius

Autoelektrikas

Pagalbinis
darbininkas

Autobusų plovėjas
Sargas

III BENDROVĖS PERSONALAS
Vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai, kurių pasiskirstymą matome 1 lentelėje. Per 2016
metus atleistų darbuotojų skaičius 6, priimtų 8. Darbuotojų kaitos priežastys: 3 darbo sutartys
nutrauktos suėjus sutarties terminui, 2 darbuotojams įgijus teisę į visą senatvės pensiją, viena darbo
sutartis nutraukta šalių susitarimu. Personalo kaita bendrovei nesukėlė neigiamų padarinių.
Administracijos darbuotojų išsilavinimas: aukštasis – 1, aukštesnysis – 2, aukštasis neuniversitetinis
– 2, aukštasis universitetinis – 3, vidurinis (profesinis) – 1. Dispečerių apskaitininkių kvalifikacija –
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vidurinis (profesinis) – 1, aukštesnysis – 1, spec. vidurinis – 1. 2016 metais 1 bendrovės darbuotojas
baigė darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais programą, 15 darbuotojų baigė motorinių transporto priemonių keleiviams vežti
vairuotojų periodinio profesinio mokymo programą (95 kodas). Pagal turimą kvalifikaciją ir
kompetencijas darbuotojai dirbo efektyviai, produktyviai siekiant bendrovės tikslų įgyvendinimo.
2016 metų gegužės 17 dieną buvo pasirašyta ir įsigaliojo nauja kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės
sutarties sąlygų laikomasi. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 42 darbuotojai.
UAB Skuodo autobusų stoties darbuotojų pasiskirstymas pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. UAB Skuodo autobusų stoties personalas
Pareigybių grupė

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis
darbuotojų amžius

1

Vidutinis priskaičiuotas
mėnesinis darbo
užmokestis, Eur
1313,64

Direktorius
Vyresnieji specialistai
(vyriausiasis buhalteris, administratorius, transporto
vadybininkas, vyriausiasis inžinierius, inžinieriusmechanikas, ekonomistas)

6

809,11

41,0

Specialistai
(dispečeris-apskaitininkas, kontrolierius)

4

573,44

53,5

Autoremonto darbuotojai
(autobusų mechanikas, autoelektrikas)

4

617,34

35,8

Pagalbiniai darbuotojai
(autobusų plovėjas, pagalbinis darbininkas, sargas)

5

541,14

54,0

Autobusų vairuotojai
Iš viso:

22
42

655,04
612,91

55,55
50,3

50

IV TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO BŪKLĖS ANALIZĖ
Transporto parką sudarė 22 autobusai. Bendrovei priklausiančių 22 autobusų
pasiskirstymą pagal gamintoją pateikiama 2 lentelėje.
2 lentelė. UAB Skuodo autobusų stotis eksploatuojamų autobusų pasiskirstymas pagal gamintojus
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Iš viso:

Autobuso markė
Mersedes-Benz
Scania
Volvo
Man
Iveco

Vienetai
1
4
11
4
2
22

Vidutinis
amžius
4,0
19,8
21,5
14,0
2,5
17,3

V EKSPLOATACINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
Įmonės pagrindinė veikla yra keleivių vežimas reguliariaisiais reisais vietinio
(priemiesčio ir miesto) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais tolimojo, vietinio
ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Visa pagrindinė veikla yra licencijuojama. Bendrovė turi šias
licencijas: kelių transporto licenciją vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais (licencijos Nr.
009398), licenciją vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais (licencijos Nr. L1-134) ir Europos
bendrijos licenciją tarptautiniam keleivių vežimui (licencijos Nr. 6010213). Įmonė 2016 metais
aptarnavo 35 vietinio (34 priemiesčio, 1 miesto) ir 3 tolimojo susisiekimo maršrutus: M-658
Skuodas–Klaipėda per Salantus ir Kretingą, leidimo Nr. 002471, M-659 Skuodas–Klaipėda per
Palangą leidimo Nr. 002472 ir M-660 Skuodas–Klaipėda per Barstyčius, Kretingą leidimo Nr.
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002474. Mokinių vasaros atostogų metu aptarnavo 15 vietinio susisiekimo maršrutų (14
priemiesčio, 1 miesto). Keleiviai vežami licencijuotais autobusais. Europos Bendrijos licencijos
kopijos išduotos 18 autobusų, licencijos kopijos vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais
išduotos 4 autobusams. Įmonė vykdo ir kitą veiklą. Tai yra: automobilių plovimas, įvažiavimų į
stoties teritoriją mokestis, siuntų autobusais priėmimas, pervežimas, išdavimas, keleivių bilietų
pardavimas kasoje.
5.1 Vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų analizė
5.1.1 Miesto maršruto analizė
UAB Skuodo autobusų stotis 2016 metais aptarnavo 1 miesto maršrutą, Autobusų
stotis – Geležinkelio stotis, kurio ilgis 6,8 km. Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-158 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m.
birželio 19 d. sprendimo Nr. T9-121 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo
maršrutais tarifų patvirtinimo“ 1.2 punkto pakeitimo“, nuo 2015 m. sausio 1 d. bendrovė keleivius
miesto maršrutu veža nemokai, keleiviui išduodant vienkartinį bilietą. 2016 metais miesto maršruto
rida buvo 2452 km., įvykdyti 361 reisai. Pervežtų keleivių skaičių miesto maršrute pateiktas 1
paveiksle.

2016 metais pajamų negavo, dėl to, jog aptarnaujant miesto maršrutą buvo taikomas
0,00 Eur tarifas už vieno keleivio pravažiavimą miesto maršrutu. Bendrovės patirtos sąnaudos
miesto maršrute pateikiamos 2 paveiksle.

Sąnaudos miesto maršrute 2016 metais sudarė 3,40 tūkst. eurų, palyginus su 2015
metais jos padidėjo 7,5 proc.
5.1.2 Priemiestinių maršrutų analizė
Bendrovė 2016 metais aptarnavo 34 priemiestinius maršrutus, iš kurių 16 maršrutų
prasideda Skuodo mieste, 18 maršrutų prasideda Skuodo rajono gyvenvietėse. Vienos darbo dienos
maršrutų bendras ilgis 1759,9 km., šeštadieniais – 469,3 km, sekmadieniais – 67,6 km. Bendrovėje
pravažiuotų priemiestinių maršrutų rida 2016 metais pateikiama 3 paveiksle.
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Bendrovėje 2016 metais autobusų rida sumažėjo 13,87 tūkst. km. arba 3,4 proc.
palyginus su 2015 metais. Šį sumažėjimą nulėmė tai, kad prieš 2016 metų rugsėjo mėnesį buvo
pakoreguotas vietinio susisiekimo maršrutų tinklas. Sumažėjęs maršrutų ilgis šeštadieniais ir
sekmadieniais, atitinkamai po 18,2 proc. ir 81,2 proc. Toliau esančiame 4 paveiksle pateikiamas
pervežtų keleivių skaičius priemiestiniuose maršrutuose 2016 metais.

Keleivių pervežimas priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais per 2016 metus,
palyginti su 2015 metais sumažėjo 14,8 proc. arba 50,4 tūkst. keleivių. Keleivių skaičiaus
sumažėjimui įtakos turėjo mokinių skaičiaus sumažėjimas 12,7 proc. ir tai, kad vis daugiau žmonių
naudojasi nuosavų transportu. Priemiestinių maršrutų pajamos 2016 metais buvo 194,79 tūkst. eurų
Pervežamų keleivių skaičiaus sumažėjimas turėjo įtakos pajamoms, kurios yra pateikiamos 5
paveiksle.

Bendrovė aptarnaudama priemiesčio maršrutus taikė Skuodo rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T9-186 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ nustatytą 0,0631 Eur kainą už vieno keleivio
pravažiuotą kilometrą su PVM. Priemiestinių maršrutų pajamos 2016 metais sumažėjo 12,7 proc.
arba 28,46 tūkst. Eur. Priemiestinių maršrutų pajamas 2016 metais sudarė: moksleivių vežimo
lengvatų kompensavimas 72,0 proc., pajamos iš keleivių 22,4 proc. ir keleivių vežimo lengvatų
kompensavimas 5,6 proc. Priemiesčio maršrutų patirtos sąnaudos pateikiamos 6 paveiksle.

Sąnaudos priemiesčio maršrutuose 2016 metais sudarė 590,35 tūkst. eurų, palyginus su
2015 metais jos padidėjo 3,8 proc.
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5.2 Tolimojo susisiekimo maršrutų analizė
Bendrovė aptarnavo 3 tolimojo susisiekimo maršrutus: M-658 Skuodas –Klaipėda per
Salantus, M-659 Skuodas–Klaipėda per Palangą, M-660 Skuodas – Klaipėda per Barstyčius,
Notėnus. Bendras vienos darbo dienos maršrutų ilgis 1078 km. Autobusų pravažiuota rida tolimojo
susisiekimo maršrutuose pateikiama 7 paveiksle.

Bendrovėje 2016 metais tolimojo susisiekimo maršrutų autobusų rida padidėjo 1015
km. arba 0,3 proc. palyginus su 2015 metais. Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežtų
keleivių skaičiai pateikiami 8 paveiksle.

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais per 2016 metus keleivių sumažėjo 3,3
proc. arba 2,8 tūkst.. Keleivių srautas tolimojo susisiekimo maršrutuose sumažėjo dėl to, kad kaip ir
minėta daugiau žmonių naudojasi nuosavų transportų, vis dar aktyviai veikia nelegalūs vežėjai.
2016 metais vidutiniškai per dieną buvo pervežtą 226 keleivių. 2016 metais bendrovė tolimojo
susisiekimo maršrutuose gavo 182,97 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 197,01 tūkst. eurų išlaidų.
Pajamų ir sąnaudų palyginimas pateikiamos 9 paveiksle.

Palyginus su 2015 metais, tolimojo susisiekimo pajamos sumažėjo 3,2 proc., sąnaudos
sumažėjo 1,4 proc. Pajamos gaunamos iš keleivių sumažėjo 2,2 proc., o keleivių lengvatų
kompensavimas sumažėjo 6,4 proc., šio skaičiaus sumažėjimas parodo, kad sumažėjo keleivių,
kurie naudojasi transporto lengvatomis.
5.3 Užsakomųjų reisų analizė
Bendrovė vykdo užsakomuosius reisus, kuriais veža grupes susidarytais maršrutais.
Užsakomaisiais reisais įvairiais maršrutais pravažiuota rida pateikiama 10 paveiksle.
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Autobusų rida užsakomaisiais reisais per 2016 metus, palyginus su 2015 metais
padidėjo 9,8 proc. arba 4,12 tūkst. km. Užsakomųjų reisų gautų pajamų ir patirtų sąnaudų
palyginimas pateikiamos 11 paveiksle.

Bendrovės pajamos užsakomaisiais reisais per 2016 metus, palyginus su 2015 metais
sumažėjo 2,9 proc. arba 0,94 tūkst. Eur., o patirtos sąnaudos 2016 m. padidėjo 13,3 proc. Bendrovė
keleivių vežimui užsakomaisiais reisais neturi autobusų, kurie atitiktų klientų poreikius, taip pat
aukšta savikaina, palyginus su privačiu verslu nelabai vilioja klientus.
VI KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ
2016 metais buvo patikrintos 249 miesto, priemiestinių bei tolimojo susisiekimo
maršrutus vykdančios transporto priemonės. Surašytas 1 pažeidimo aktas. Kontrolės patikrinimų
statistika pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė. UAB Skuodo autobusų stoties vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus vykdančių
transporto priemonių patikrinimai
Maršrutas
Miesto
Priemiestiniai
Tolimojo
Iš viso:

UAB „Dorsimus“
60
60

Skuodo AS kontrolierės
9
121
53
183

VKTI
6
6

Valstybinė kelių transporto inspekcija vykdydama pavestas kontrolės funkcijas šalies
keliuose ir autobusų stotyse tikrina keleivinių transporto priemonių būklę. 2016 metais Valstybinė
kelių transporto inspekcija šalies keliuose ir autobusų stotyse patikrino 6 bendrovės autobusus.
Bendrovės autobusams draudžiančių eksploatuoti ir didelių techninės būklės trūkumų nenustatyta.
VII AUTOBUSŲ STOTIES DARBO ANALIZĖ
Svarbi grandis reguliarus susisiekimo maršrutų tinkle yra autobusų stotis (AS).
Autobusų stoties tarnyba atlieka autobusų eismo organizavimo, keleivių informavimo, aptarnavimo
ir kitas susijusias funkcijas su paslaugų teikimu keleiviams, važiuojantiems reguliariais reisais.
Skuodo autobusų stotyje vyksta einamasis ir išankstinis bilietų pardavimas. Dispečerinėje
kiekvienas atvykstantis ir išvykstantis autobusas registruojamas, surenkama informacija apie reisų
nutraukimą ir nurodoma priežastis. Taip pat veikia smulkių siuntų vežimo tarnyba. Reisų
prasidedančių iš Skuodo autobusų stoties skaičius pateikiamas 4 lentelėje.
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4 lentelė. Reisų skaičius prasidedančių iš Skuodo AS
Reiso kryptis
Miesto
Priemiesčio
Tolimojo susisiekimo (Skuodo AS)
Tolimojo susisiekimo (kitų AP)

Pr.
1
29
6
11

A.
1
29
5
11

Tr.
1
29
5
11

K.
1
29
5
11

Pn.
1
29
6
11

Š.
7
6
1
1

S.
2
1
5
11

Kitų vežėjų autobusų įvažiavimas į Skuodo autobusų stotį yra mokamas. Nustatytas
0,87 euro centų mokestis, o sustojimas rajono stotelėse 0,01 euro centų. Gautų pajamų pokytis už
įvažiavimą į Skuodo autobusų stotį pateikiamas 12 paveiksle.

Įvažiavimai į Skuodo autobusų stotį 2016 metais sumažėjo 2,0 proc., palyginus su
2015 metais. Skuodo autobusų stotyje parduotų bilietų pokytis pateiktas 13 paveikslėlyje.

Bilietų pardavimas autobusų stoties kasoje auga, palyginus su 2015 metais šis skaičius
padidėjo 73,1 proc. Bilietus kasoje 2016 metais buvo galima nusipirkti tik į tolimojo susisiekimo
maršrutus ir kitų autobusų parkų pravažiuojančius autobusus.
Skuodo autobusų stotyje veikia siuntų skyrius, kuriame 2016 metais buvo išsiųsta
1442 vnt. siuntų, gautą – 2553 vnt. Bendrovės siuntų skyriaus gautų pajamų ir sąnaudų pokytis,
pateikiamas 14 paveiksle.

Autobusų stotyje tualeto paslaugos yra mokamos. Ši paslauga kainuoja 0,30 euro
centų. Už tualeto paslaugas surinktos pajamų ir išlaidos pokytis pateikiamas 15 paveiksle.
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VIII DIRBTUVIŲ DARBO ANALIZĖ
UAB Skuodo autobusų stoties dirbtuvėse remontuojami bendrovės autobusai, veikia
automobilių plovimo paslauga. Autobusų techninės būklės užtikrinimui bendrovėje beveik visas
remontas atliekamas savo jėgomis. Autobusų remonto, techninio aptarnavimo išlaidų pokytis (be
darbuotojų darbo užmokesčio) pateikiamos 16 paveiksle.

Bendrovės autobusų remonto išlaidos 2016 m. sumažėjo 16,2 proc. Autobusų remonto,
techninio aptarnavimo išlaidas 2016 metais sudarė: atsarginės dalys 13,39 tūkst. eurų, padangos
3,38 tūkst. eurų, eksploatavimo medžiagos 5,32 tūkst. eurų, tepalai 1,92 tūkst. eurų. Vykdant veiklą
susidaro aplinkai kenksmingų atliekų. 2016 metų susidariusios ir išvežtos pavojingos ir
nepavojingos atliekos pateikiamos 5 lentelėje.
5 lentelė. UAB Skuodo autobusų stotis susidariusios ir išvežtos pavojingos ir nepavojingos atliekos
Atliekos pavadinimas
Naudotos padangos
Tepalų filtrai
Kuro filtrai
Oro filtrai
Variklinė alyva
Akumuliatoriai
Komunalinės atliekos
Iš viso:

2016 m. (t)
2,0
0,076
0,033
0,018
0,510
0,455
4,800
7,258

Bendrovė už šių atliekų utilizavimą sumokėjo 0,70 tūkst. eurų, taip pat mokamas
mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, priklausantis nuo sunaudoto kuro kiekio
1,09 tūkst. eurų.
IX FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI
Bendrovės valdyba 2017 m. balandžio 20 d. apsvarstė ir patvirtino 2016 metų
bendrovės metinį pranešimą, atliko 2016 m. bendrovės finansinių atskaitų rinkinio ir finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto, nepriklausomo audito išvados ir ataskaitos analizę. Atliko pelno
(nuostolio) paskirstymo projekto analizę ir pateikė be pastabų tvirtinti visuotiniam akcininkų
susirinkimui (Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui). Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktorius įsakymu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo” 2017 m.
balandžio 26 d. Nr. A1-355 patvirtino bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno
(nuostolių) paskirstymą.
2016 m. bendrovės finansinių atskaitų rinkinys ir finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas išsamiai paaiškina 2016 m. finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis. Savo ataskaitoje
teikiu apibendrintus ir finansinės ataskaitos rodiklius. Bendrovės gautų pajamų ir išlaidų struktūra
pateikiama 17 pav. ir 18 pav.
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Bendrovė 2016 metais gavo 426,08 tūkst. eurų pajamų, kurios palyginus su 2015 m.
sumažėjo 4,3 proc. 2016 metų pajamas pagal veiklos rūšis sudarė: miesto maršrute – 0; priemiesčio
maršrutuose – 194,79 tūkst. Eur., tolimojo – 182,97 tūkst. Eur., užsakomaisiais reisais – 32,08 tūkst.
Eur., kita veikla ( stoties veikla, plovyklos) – 16,24 tūkst. Eur. Bendrovė sąnaudos 2016 m. sudarė
823,63 tūkst. Eur.
Bendrovės išlaidas sudaro tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos. Tiesioginių sąnaudų
pasiskirstymas pateikiamas 19 paveiksle.

Kaip matome iš 19 paveikslo daugiausia tiesioginių sąnaudų dalį sudaro tiesioginės
materialinės sąnaudos, kurių didžiausią dalį sudaro kuro sąnaudos 74,9 proc. Kuro sąnaudos 2016
metais, palyginus su 2015 metų kuro sąnaudomis sumažėjo 17,5 proc., tai lėmė, kad 2016 m. buvo
įsigyti du autobusai, kuriems reikalingos mažesnės kuro sąnaudos 1 km. Antroji pagal dydį
tiesioginių sąnaudų dalis darbo užmokestis, kurios palyginus su 2015 metais padidėjo 11,7 proc.
Tiesiogines darbo sąnaudas sudaro autobuso vairuotojų atlyginimai bei nuo jų sumokamos
socialinio draudimo įmokos sumos. Trečioji grupė tiesioginių sąnaudų pasiskirstyme sudaro
autobusų nusidėvėjimas 10,5 proc., kuris palyginus su 2015 metais padidėjo 20,8 proc. Visos kitos
patirtos sąnaudos sudaro 5,5 proc.
Bendrovės netiesioginių sąnaudų pasiskirstymas 2016 metais pateikiamas 20
paveiksle.

Bendrovės netiesioginės sąnaudos 2016 metais sudarė 315,84 tūkst. eurų arba 38,3
proc. visų patirtų sąnaudų. Didžiausią dalį sudaro bendros ūkinės sąnaudos, kurios 2016 metais
padidėjo 7,5 proc. palyginus su 2015 metais. Didžiausią bendrų ūkinių sąnaudų dalį sudaro
darbuotojų atlyginimai 43,7 proc., palyginus su 2015 metais, šis rodiklis padidėjo 12,5 proc. Antras
pagal dydį netiesiogines sąnaudas sudaro valdymo sąnaudos, kurios padidėjo 19,2 proc. palyginus
su 2015 metais. Didžiausią valdymo sąnaudų dalį sudaro atlyginimai, kurie 2016 metais padidėjo
18,4 proc. lyginant su 2015 metais. Likusią netiesioginių sąnaudų dalį sudaro mokesčiai, kurie
sumažėjo 3,9 proc. lyginant su 2015 metais.
UAB Skuodo autobusų stoties 2016 m. gruodžio 31 d. sutrumpintas balansas
pateikiamos 8 lentelėje.
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8 lentelė. Sutrumpinta balanso forma
TURTAS
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

D.
I.
II.
III.
IV.
E.
F.
G.
I.
II.
H.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUS TURTAS
MATERIALUS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTIS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTAS IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJOMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENRIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS
IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ
VISO:

Pastabos
Nr.

2016 m.
gruodžio 31d.
450242
912
449330
86399
10873

2015 m.
gruodžio 31d.
415628
524
415104
116749
15072

Pokytis
%
+ 8,3 %
+ 74,0 %
+ 8,2 %

74474
1052
7663

72989
28688
6022

+ 2,0 %
- 96,3 %
+ 27,3 %

544304

538399

+ 1,2 %

272823
307691
-34868
270475
170859

261031
307691
-46660
276659
179163

+ 4,5 %
0,00 %

- 25,3 %

99616

97496

+ 2,2 %

1006

710

+ 41,7 %

544304

538399

+1,2 %

- 26,0 %
- 27,9 %

- 2,2 %
- 4,6 %

Bendrovės turtas 2016 metų gruodžio 31 dienai buvo lygus 544,30 tūkst. Eur., kurį
palyginus su atitinkamų laikotarpiu 2015 metais padidėjo 1,2 proc. Daugiausia 2016 m. bendrovėje
padaugėjo nematerialaus turto 74,0 proc., nes buvo įsigyta kasos aparatų nuskaitymo programa, o iš
turimo turto daugiausiai sumažėjo pinigai ir pinigų ekvivalentai 96,3 proc. Iš sutrumpintos balanso
formos matyti, kad bendrovės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje daugiausiai padidėjo
sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 41,7 proc., sumažėjo bendrovės nepaskirstytas
pelnas (nuostoliai) 25,3 proc.
X KITA INFORMACIJA
Dar 2013 metais Skuodo rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu
Nr. T9-138 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Skuodo autobusų stočiai imti ilgalaikę paskolą
ir įkeisti nekilnojamąjį turtą“ leido bendrovei imti ilgalaikę paskolą gamybinei remonto bazei,
esančiai Skuodo miesto Vytauto g. 20A remontuoti, įkeičiant turimą bendrovės nekilnojamąjį turtą,
esantį Skuodo miesto Vytauto g. 20A. Su AB DNB banku sudaryta kreditavimo sutartis Nr.
173935878-K1. Kredito suma 208102,40 eurų. Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo priemonės – tai hipotekos sutartimi įkeičiami pastatai, esantys adresu Vytauto g. 20A,
Skuode: arkinis sandėlis – unikalus Nr. 7598-1002-3059, arkinis sandėlis – unikalus Nr. 7598-10023070, plovykla – unikalus Nr. 7598-1002-3066 ir AB DNB banko lizingu 2012 metais įsigytas 19
vietų autobusas „Mercedes Benz Sprinter“. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2021 m. birželio
mėn. 30 d. Likusi negrąžinto kredito suma 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis 156984,40 eurų.
Skuodo rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu T9-197 „Dėl
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leidimo paskolai imti“ leido bendrovei sudaryti iki 72,41 tūkstančių eurų dydžio trumpalaikę 3 metų
paskolos sutartį dviejų priemiestinio tipo autobusų įsigijimui. 2014 m. gruodžio 12 dieną sudaryta
kreditavimo sutartis Nr. 173935878-K3, kredito suma 65743,74 Eur ir įsigyti du priemiestinio tipo
34 sėdimų vietų 2004 metų gamybos autobusai „Man“. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis likusį
kredito suma 17660,34 eurų.
Bendrovės valdybai leidus 2016 metais lizingo būdu įsigyti du naudoti 28 sėdimų vietų
autobusai „Iveco“. Tuo tikslu sudarytos lizingo sutartys Nr. 201605F-19955 ir Nr. 201605F-20340.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis likusi atitinkamai kreditų suma 28558,53 eurų ir 41025,45
eurų.
XI BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Veiklos rezultatų gerinimas yra nuolatinis UAB Skuodo autobusų stoties tikslas, kuris
pasiekiamas tobulinant visus procesus, formuojant atitinkamą kiekvieno darbuotojo požiūrį, keliant
jų kvalifikaciją, periodiškai įvertinant kas padaryta, numatant naujas užduotis. Bendrovė
tolimesnėje veikloje numačiusi šias veiklos gerinimo kryptis:
 Kasmet naujinti transporto parką įsigyjant po du autobusus;
 Analizuoti ir kontroliuoti bendrovės išlaidas ir sąnaudas;
 Ieškoti taupymo būdų nuostoliams mažinti;
 Stebėti kiek ir kaip keičiasi rinka bei klientų struktūra;
 Reklamos pagalba padidinti keleivių srautus;
 Modernizuoti bilietų, siuntų ir bagažo sistemas;
 Tobulinti keleivių informavimo sistemą;
 Padidinti keleivių ir vežėjo darbo kontrolės apimtis;
 Kaupti ir analizuoti duomenis pagal atskirus maršrutus;
 Teikti siūlymus Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl maršrutų ir
tvarkaraščių sistemos tobulinimo;
 Ieškoti kvalifikuotų darbuotojų, suteikti sąlygas darbuotojams kelti
kvalifikaciją, juos motyvuoti;
 Palaikyti konkurencingą teikiamų viešojo keleivinio transporto paslaugų
savikainą.
Įmonė ateityje plėsti veiklos neketina. Pritarus bendrovės valdybai planuojama lizingo
būdu įsigyti 4 naudotus ne senesnius kaip 2012 metų gamybos tarpmiestinio (priemiestinio) tipo
20–30 sėdimų vietų autobusus su 100–140 kW galios varikliu. Tai leistų sumažinti išlaidas kurui
dirbant vietinio susisiekimo maršrutuose.
XII VADOVO VEIKLA
Vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, akcininko
sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais vienasmeniškai vadovavau įmonės veiklai.
Organizuodamas kasdieninę bendrovės veiklą, sudariau sutartis ir priėmiau 8 darbuotojus, bei
nutraukiau sutartis ir atleidau iš darbo 6 darbuotojus. Darbuotojams drausminės nuobaudos
(atleidimas iš darbo) nebuvo skirtos. Pagal parengtą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą vykdžiau
savalaikį atsiskaitymą su bendrovės darbuotojais, įstaigomis bei organizacijomis. Metų pradžioje
peržiūrėjau darbuotojų apmokėjimo tvarką. Veikdamas bendrovės vardu sudariau 20 prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių. Vykdant keleivių vežimo veiklą sudaryta 154 keleivių vežimo sutarčių.
Laiku teikiau Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui 2015 metų finansinės atskaitomybės
dokumentus. Vadovaudamasis galiojančiais įstatais ir bendrovės direktoriaus pareiginiais nuostatais
sprendžiau visas bendrovėje kylančias problemas. Paruošiau ir pasirašiau 186 įsakymus (veiklos
klausimais – 52, personalo valdymo klausimais – 36, komandiruočių, atostogų klausimais 98).
Išnagrinėjau 319 gautus raštus (iš jų 150 prašymus dėl autobusų nuomos) bei paruošiau ir pasirašiau
165 siunčiamų raštų. Pasirašiau elektroniniu parašu ir pateikiau 24 pranešimus Valstybinio
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socialinio fondo valdybai. Kontroliavau vidaus tvarkos, gaisrinės saugos ir saugos darbe
reikalavimų vykdymą.
Vadovaudamasis bendrovės veiklai tinkamai naudojau bendrovės lėšas bei turtą,
užtikrinau sėkmingą įmonės darbą.

Pagarbiai,
UAB Skuodo autobusų stoties direktorius

Rimantas Pabrėža

