UAB „Jonavos autobusai“
2015 m. gruodžio 31 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13 B - 639

UAB „Jonavos autobusai“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2016-03-30 Nr.5
Jonava
I. BENDROJI DALIS
Pagrindiniai duomenys apie UAB „Jonavos autobusai“ yra šie:
Veiklos rūšis
keleivių vežimas
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3.
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II. APSKAITOS POLITIKA
UAB „Jonavos autobusai“ finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės ir kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais bei teisės aktais, verslo apskaitos standartais.
Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir
baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovėje apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.
Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą –
eurą , o prireikus – ir užsienio valiutą. Apskaitos duomenys, apskaityti iki 2015 metų sausio 1d.
Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litu, įstatymų nustatyta tvarka yra perskaičiuoti kursu
3,4528.
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR
teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal
Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos
atlikimo dieną.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Bendrovė parengė finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:
1. Balansas;
2. Pelno (nuostolių) ataskaita;
3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
4. Pinigų srautų ataskaita;
5. Aiškinamasis raštas.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto
apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
1. Pagrįstai tikėtina, kad bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. Turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje
atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės
sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.
Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patirtos, sąnaudoms.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo,
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.
Nematerialiojo turto minimali vertė yra 144,81 eurų.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka šiuos
pripažinimo kriterijus:
1. Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2. Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3. Bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
4. Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto
savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai turto grupei;
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5. Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
UAB „Jonavos autobusai“ ilgalaikio materialiojo turto grupės yra tokios:
Ilgalaikio materialiojo turto grupės

Minimali vertė
Eur

Įvertinimas

Pastatai, statiniai

1448,10

Įsigijimo savikaina

Transporto priemonės

2896,20

Įsigijimo savikaina

Kitas materialusis turtas

144,81

Įsigijimo savikaina

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms arba paslaugų atlikimo sąnaudoms, priklausomai nuo
paskirstymo pagal patvirtintą apskaitos politikoje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų suteikimo rezultato:
1. Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir
pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis.
2. Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet
nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina.
3. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto
savybių, bet pailgina jo naudingojo tarnavimo laiką, šių darbų verte turi būti padidinta turto
įsigijimo savikaina ir patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas. Šio turto likutinė vertė,
pradedant nuo laikotarpio, kurį buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvėta
per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką.
4. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto
savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis.
Ilgalaikis materialusis turtas bendrovėje yra riboto naudojimo laiko.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito
mėnesio 1 dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo
nurašymo, perleidimo, ar kitokio perdavimo, kai turtas nustoja būti naudojamas arba kai visa
naudojamo ilgalaikio turto vertė perkeliama į produkcijos, paslaugų savikainą.
Bendrovėje naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo metodas.
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu
arba nuostoliu.
Įsigyjamo ilgalaikio turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi 2014-10-01 d. patvirtinti
normatyvai (pateikiama santrauka):
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Minimal
i vertė
Eur.

Įvertinimas

Nusidėvėjimo
skaičiavimo
metodas

Tarnavimo
laikas

1.1. Nauji pastatai

2896,20

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

40 metų

1.2. Kiti pastatai

1448,10

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

15 metų

1448,10
1000

Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina

Tiesinis
Tiesinis

6 metai
10 metų

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

8 metai

Ilgalaikio materialiojo
turto grupės
1.Pastatai:

2. Transporto priemonės:
2.1. Lengvieji automobiliai:
-ne senesni kaip 5m
-kiti lengv. automobiliai

2.2. Krovininiai automobiliai, autobusai:
-

nauji

2896,20

ne senesni kaip
10m

1448,10

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

5 metai

1448,10

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

5 metai

3.1. Mašinos ir įrengimai
3.2. Įrenginiai (statiniai ir
kt.)
3.3. Baldai, inventorius
3.4. Kompiuterinė
technika, ryšių priemonės
3.5. Kitas materialusis
turtas

289,10

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

5 metai

289,10

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

8 metai

144,81

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

6 metai

144,81

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

3 metai

144,81

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

4 metai

Ilgalaikio nematerialiojo
turto grupės

Minimali
vertė

Įvertinimas

Programinė įranga

144,81

Įsigijimo savikaina

Nusidėvėjimo
skaičiavimo
metodas
Tiesinis

Įsigytos teisės

144,81

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

3 metai

Kitas nematerialus turtas

144,81

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

4 metai

-

-

kiti

3. Kitas turtas

Tarnavimo
laikas
3 metai

Atsargos
Atsargos – trumpalaikis turtas (kuras, atsarginės dalys, padangos, medžiagos ir kt., kurį įmonė
sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargų balansinė vertė – vertė, kuria atsargos
yra parodytos balanse įsigijimo arba pasigaminimo savikaina.
Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina - sumokėta (mokėtina) pinigų suma ar sunaudoto turto,
kuris naudojamas įsigyjant ar gaminant turtą, vertė.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę
– įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
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Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję
mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei
kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas
sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos
pirkimo dieną galiojančiu oficialiu euro ir užsienio valiutos keitimo kursu.
Apskaičiuodama sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Tai
reiškia, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiau įsigytos arba pagamintos atsargos. Taikant FIFO
būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo
įsigytos anksčiausiai, - tai reiškia, kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai
įsigytos ar pagamintos.
Atsargų pirkimas, sunaudojimas buhalterinės apskaitoje registruojami nuolat, likučiai
apskaičiuojami kas mėnesį.
Gautinos sumos
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos UAB „Jonavos autobusai” balanse parodomos
tikrąja verte.
Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio
laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas
registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje.
Kiti rezervai
Pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr.1160 bendrovė indeksavo 1996 m. sausio 1d. ilgalaikį
turtą. Perkainojimo rezultatu įstatinis kapitalas nebuvo didinamas, nes tuo metu galiojusios AB
įstatymo nuostatos neleido to daryti. Šiuo metu galiojanti įstatymo redakcija tokio draudimo
nenustato. Iki 2015m. nudėvint perkainotą turtą, apskaitoje buvo registruojamas perkainojimo
rezervo mažinimas. Suma, kuria buvo sumažintas perkainojimo rezervas, buvo didinamas
nepaskirstytasis pelnas (mažinami nuostoliai). Įvertinus tai, kad pagal verslo apskaitos standartų
nuostatas turto indeksavimas neatitinka perkainavimo esmės, šis rezervas perregistruojamas kaip
kitas rezervas dėl turto indeksavimo ir atstatomas jo dydis 2008 m.sausio 1d. proporcingai likusiam
apskaitoje indeksuotam turtui.
Kiti rezervai sudaromi tik UAB „Jonavos autobusai” įstatų nustatyta tvarka.
Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje
registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas)
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; didinamas, kai
perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas.
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Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami)
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; mažinami mažinant
įstatinį kapitalą.
Pelno paskirstymas
Pelno paskirstymas UAB „Jonavos autobusai” apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkas
priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.
Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos,
labdaros teikimas laikoma ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.
Dotacijos ir Subsidijos
Buhalterinėje apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba
skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti. Teikiant tokias dotacijas gali būti
nustatomos ir papildomos sąlygos, susijusios su turto rūšimi, vieta arba laikotarpiu, per kurį turtas
turi būti įsigytas arba išlaikytas.
dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar
praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos,
nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.
Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus:
dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;
yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar kitų įrodymų, kad dotacija bus gauta.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami UAB „Jonavos autobusai“ apskaitoje ir atvaizduojami balanse,
kai įmonė įgyja prievoles, kurios turi būti įvykdytos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.
Pajamos
Pardavimo pajamos - ekonominės naudos padidėjimas dėl paslaugų teikimo ir prekių
pardavimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba
įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas.
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada,
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Šį dydį sudaro tikroji vertė - suma, už
kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio
įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti/parduoti turtą arba užskaityti tarpusavio
įsipareigojimą.
Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti
patikimai įvertintas, ar ne, bendrovėje pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai
įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1. Pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
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2. Sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti
patikimai įvertintas;
3. Tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
4. Sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai
įvertintos.
Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama
suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi gauti. Pelnas nepripažįstamas.
Prekių pardavimo pajamos bendrovėje pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti
patikimai įvertinta.
Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1. UAB „Jonavos autobusai“ yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis paslaugomis ir
prekėmis, taip pat ir šių prekių nuosavybės teikiamą naudą;
2. UAB „Jonavos autobusai“ nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų paslaugų ir prekių;
3. Tikėtina, kad su paslaugų ir prekių pardavimo sandoriais susijusi ekonominė nauda bus
gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį;
4. Sąnaudos, susijusios su paslaugų ir prekių pardavimo sandoriais, gali būti patikimai
įvertintos.
Sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
Paslaugų teikimo sąnaudos bendrovėje pripažįstamos, registruojamos ir pateikiamos
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas
paslaugas.
Paslaugų savikaina bendrovėje pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai paslaugos yra parduodamos ir kai
pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.
Veiklos sąnaudos neskirstomos į pardavimo ir bendrąsias. Visos apskaitomos kaip bendrosios
ir administracinės.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami
neapibrėžtaisiais. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse
nerodomi, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali
priklausyti įmonei ir teikti jai ekonominės naudos.
Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių ) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija
apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Pobalansiniai įvykiai, klaidų taisymas
Finansinė bendrovės atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką
dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.
Reikšmingomis skaitomos klaidos, kurių suma yra didesnė kai 1% nuo pardavimo pajamų.
Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo atvejai atskleisti IV skyriuje.
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Apskaitos politikos pasikeitimai
Ataskaitiniais metais apskaitos politikoje retrospektyviai atliktas pakeitimas: perkainavimo rezervas
įvertintas kaip kitas rezervas dėl ilgalaikio turto indeksavimo.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabos – tai reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius aiškinančios
lentelės (pažymos) ir tekstinė informacija.
1 PASTABA. Nematerialusis turtas
Balanse nematerialiojo turto eilutėje parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė, t.y. įsigijimo
savikaina atėmus sukauptą amortizaciją.
Nematerialiojo įmonės turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant šio turto
amortizaciją pateiktas šioje lentelėje (Eur):
Programinė
įranga

Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– turto įsigijimas
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų amortizacija, parodyta bendrosiose sąnaudose
– atstatantys įrašai (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vertės sumažėjimas
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)

0
5 233

5 233
5 233

5 233
0

2 PASTABA. Materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo įmonės turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes, įskaitant
nurašymą, nusidėvėjimą ir įsigijimą, pateikta šioje lentelėje (Eur):
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Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų
pabaigoje
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

Pastatai,
statiniai

Transporto
priemonės

Kitas
material
usis
turtas

746 734

540 535

26 510

724

1 314503

1350181

1 441 737

110 400

724

2 903042

274 430
-28 127

17 955
-10 181

51 709

344 094
-38 308

52433

Nebaig
ta
statyba

Iš viso

-52 433

1 402 614

1 688 040

118 174

3 208 828

603 446

901 202

83 890

1 588538

54 445

150 390

12 384

217 219

-28 098

-10 168

-38 266

657 891

1 023 494

86 106

1 767491

744 723

664 546

32 068

1 441337

b) Perkainojimas
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų nusidėvėjimas
–

kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Vertės sumažėjimas
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje
(a) + (b) - (c) - (d)
–

Ataskaitiniais metais atliktas remontas serviso pastate esančių remonto duobių už 52433
eurus, naudingo tarnavimo laikas netikslinamas.
Tęsiant autobusų parko atnaujinimą, lizingo būdu įsigyti trys autobusai, iš jų du – nauji. Du
autobusai nurašyti.
Penkių autobusų lizingo sutarties mokėjimas pabaigtas. Ataskaitinių metų pabaigoje yra 13
lizingu išperkamų autobusų.
Ilgalaikio materialaus turto, įsigyto lizingo būdu, judėjimas pateiktas lentelėje (Eur):
Lizingu įsigytas ilgalaikis turtas

2014-12-31

Pasikeitimai per
ataskaitinius
metus

788 315

Lizingu įsigytas turtas įsigijimo verte:

854 436

pradėtas lizingas- 3 autobusai

274 431

išpirktas lizingas – 5 autobusai

-208 310

Nusidėvėjimas

278 538

Lizingu įsigytas turtas balansine verte

509 777
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Bendrovėje naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis turtas. Informacija apie tai pateikta šioje
lentelėje:
Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina (Eur)

Pastatai ir statiniai
Transporto priemonės
Kitas materialusis turtas

216 060
560 728
46 458

Nematerialusis turtas

5 233
Iš viso:

828 479

Finansinių metų pabaigoje turto vertės sumažėjimo neužregistruota. Pagal 23 VAS „Turto
vertės sumažėjimas“ turto nuvertėjimo požymių nėra.
3 PASTABA. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai
Atsargos įmonėje apskaitomos įsigijimo savikaina (Eur):

Rodikliai

Medžiagos,
bilietai ir kt.

Degalai,
tepalai

Atsarginės
dalys,
padangos

Viso

18 995

3 676

2 385

25 056

2. Įsigytų atsargų vertė

325 405

41 837

92 150

459 392

3. Atsargų vertė, pripažinta pardavimo
savikainos sąnaudomis

331 346

41 841

91 744

464 931

4. Atsargų likučiai metų pabaigoje

13 054

3 672

2 791

19 517

5 Pokyčiai (1) - (4)

-5 941

-4

+406

-5 539

0

0

0

0

1. Atsargų likučiai metų pradžioje

6. Atsargų nukainojimo iki galimo
realizavimo vertės suma

Ženklių atsargų likučių pokyčių nėra . Atsargų perkainavimo nebuvo.
Išankstinius apmokėjimus 33 578 eurus sudaro turto ir privalomieji civilinės atsakomybės
draudimai, gruodžio mėn. išmokėti atostoginiai už sausį ir avansai tiekėjams.
Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje išankstinių mokėjimų buvo 31 401 eurų, t.y. -7 proc.
4 PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos
Atsiskaitymai su pirkėjais vykdomi tik eurais, todėl užsienio valiutų kursų pokyčiai įtakos
neturėjo.
Per vienerius metus gautinas sumas 63527 eurus sudaro: pirkėjų įsiskolinimai 17491 eurai, iš
kurių 2862 – gautina nuostolių kompensacija, ir kitos gautinos sumos 46036 eurai, iš kurių 44185
eurai yra grąžintinas PVM. Gautinos skolos, palyginus su 2014-12-31 d. skolomis, sumažėjo 38
proc.
Iš pirkėjų gautinų sumų termino analizė 2014 ir 2015m. gruodžio 31d.:
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2014 m.
2015 m.

Gautinos sumos, kurių
mokėjimo terminas nėra
pradelstas (vertės
sumažėjimas nepripažintas)
76 333
11 491

Pradelstos gautinos sumos
(vertės sumažėjimas nepripažintas)
mažiau kaip
daugiau kaip
30-90d.
30 d.
90 d.
1
567
8 790
2 257
1 316
3 417
1 267

Iš viso
88 947
17 491

Abejotinų skolų nėra. Gautinos sumos, kurių pradelstas terminas daugiau kaip 90 d., yra
pastovių klientų – autobusų parkų, todėl abejonių dėl apmokėjimo nekyla.
Kitų gautinų sumų termino analizė 2014 ir 2015m. gruodžio 31d.:

2014 m.
2015 m.

Gautinos sumos, kurių
mokėjimo terminas nėra
pradelstas (vertės
sumažėjimas nepripažintas)
14 092
46 036

Pradelstos gautinos sumos
(vertės sumažėjimas nepripažintas)
mažiau kaip
daugiau kaip
30-90d.
30 d.
90 d.

Iš viso
14 092
46 036

5 PASTABA. Pinigai
Piniginėms lėšoms apskaityti ir saugoti bendrovė turi dvi kasas ir dvi sąskaitas bankuose
(Eur):
Pinigų likutis
2014-12-31

Apskaitos vieta

6 057

Kasa
Bilietų kasa
AB „DNB bankas”

18 524
88 058

AB „Swedbank”
Pinigai kelyje
VISO

112 639

Pokyčiai

Pinigų likutis
2015-12-31

-2 217

3 840

+450
+23 932
-22 189
+632
+608

450
42 456
65 869
632
113 247

Kasos likutis kinta priklausomai nuo pinigų inkasavimo į banką. Ataskaitiniais metais
bendrovė savo atsiskaitymus vykdė per abi sąskaitas. Metų pabaigoje didesnė pinigų suma
„Swedbank“.
6 PASTABA. Kapitalas
Kapitalo straipsnyje parodytas pasirašytasis ir apmokėtas įstatinis kapitalas:
Akcijų skaičius
(vnt.)

Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra praėjusių finansinių metų
pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios vardinės akcijos
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pradžioje
1. Pagal akcijų rūšis
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3 413 400
3 413 400
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1.1. Paprastosios vardinės akcijos
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios vardinės akcijos

3 413 400
3 413 400

989 886
989 886

3 413 400

989 886

Visų akcijų nominali vertė 1 litas buvo perskaičiuota į 0,29 euro dėl euro įvedimo kursu
3,4528.
Akcijų skaičius nesikeitė. Ataskaitiniais metais akcinis kapitalas padidėjo 1297 eurais dėl
nominalios akcijų vertės perskaičiavimo iš 1 lito į 0,29 euro. Sprendimas dėl akcinio kapitalo
didinimo dar nepriimtas.
Akcijų priedas 24 eurai yra įstatinio kapitalo formavimo akcijomis likutis.
7 PASTABA. Kiti rezervai
Pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr.1160 bendrovė indeksavo 1996 m. sausio 1 d. ilgalaikį
turtą, sudarydama perkainavimo rezervą.
Įsigaliojus verslo apskaitos standartams perkainavimo rezervo sąvoka neatitiko atlikto rezervo
suformavimo indeksuojant ilgalaikį turtą. Todėl ataskaitiniais metais likusio apskaitoje indeksuoto
turto rezervas atstatomas nuo 2008m.sausio 1d. ir registruojamas „kito rezervo dėl turto
indeksavimo“ straipsnyje. Visa informacija apie klaidos taisymą yra atskleista IV dalyje
“ Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai ir klaidų taisymas“.
8 PASTABA. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Įmonės nepaskirstytasis nuostolis praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 77 704 eurai.
Ataskaitinių metų rezultatas - 20117 eurų grynojo pelno.
Pelno paskirstymo projektas:
Straipsniai

Suma (Eur)

Ankstesnių finansinių metų pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų
Akcininkų įnašai nuostoliams dengti
Paskirstytinas rezultatas: pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
į privalomąjį rezervą
į rezervą savoms akcijoms įsigyti
į kitus rezervus
pelno dalis dividendams mokėti
kitiems tikslams
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

-77 704
20 117

-57 587

-57 587

9 PASTABA. Dotacijos ir subsidijos
Dotacija, susijusi su pajamomis, yra apskaitoma ir gaunama vadovaujantis 2003 m. kovo
13 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-154 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių,
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susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo
tvarkos patvirtinimo”, 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant
keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo” ir 2013 m. vasario 19 d. sutartimi Nr.1T-2013-0015. Dotacijų, susijusių su
pajamomis, lentelėje taip pat atvaizduotos keleivių lengvatų, gaunamų vadovaujantis 2000 m.
balandžio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.478 „Dėl Lietuvos respublikos transporto lengvatų
įstatymo įgyvendinimo”.
Gautina
Gautina
Panaudota
skola 2014- Gauta (Eur)
skola 2015(Eur)
12-31
12-31

Straipsnis
Dotacijos, susijusios su pajamomis, didinančios
pajamas:
2014 m. Nuostolingų maršrutų kompensacija
2015 m. Nuostolingų maršrutų kompensacija
Keleivių lengvatų kompensavimas:
Iš Jonavos r. biudžeto
Iš valstybės biudžeto per VKTI

72 344

687 129

623 075

8 290

69 738

69 738
341 293
276 098
272 760
3 338

344 155
278 920
275 564
3 356

2 862
5 428
5 168
260

2 606
2 364
242

Maršrutų nuostolių gautina kompensacija 2 862 eurai ir gautina
keleivių lengvatų
kompensacija 5 428 eurai balanse apskaitomi „Pirkėjų įsiskolinimo“ straipsnyje.
10 PASTABA. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Įmonės įsipareigojimų iš viso yra 673 518 eurai.
Mokėtinos skolos, lizingo sutarčių įsipareigojimai (pagal tų įsipareigojimų padengimo
laikotarpį ) pateikti lentelėje (Eur):
Mokėtinos skolos ar jų dalys

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas pagal
rūšis
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Finansinės skolos
3. Skolos tiekėjams
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
7. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO

Per vienerius
finansinius
metus
166 927

Po vienerių metų, bet
ne vėliau kaip per
penkerius metus

Po penkerių metų

323 232

60 711
1 912
118 171
2 565
350 286

323 232

Gautus išankstinius apmokėjimus 1 912 eurų sudaro: 1 542 eurai ateinančio laikotarpio
pajamų ir 370 eurų gauti avansiniai mokėjimai.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 118 171 euras: gruodžio mėn. atlyginimai, įmokos
Sodrai, GPM ir garantinio fondo mokesčiai, atostogų kaupiniai.
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Kitos mokėtinos sumos 2 565 eurai: mokestis už aplinkos taršą, nekilnojamo turto mokestis ir
kt. mokėjimai pagal įsipareigojimus.
11 PASTABA. Tipinė įmonės veikla
Įmonės pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiesčio maršrutais),
tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.
Ataskaitiniais metais keleivių vežimo paslaugų bilietų kainos (t.sk.PVM) nesikeitė:
vienkartinio miesto bilieto kaina – 1,40 lito (Jonavos raj. savivaldybės tarybos 201410-30 sprendimas Nr.1TS-0293) atitinka 0.41 euro;
priemiesčio maršrutuose taikomas 27 centų tarifas (Jonavos raj. savivaldybės tarybos 201410-30 sprendimas Nr.1TS-0293) atitinka 0.0782 euro;
tolimojo susisiekimo maršrutui Jonava-Panevėžys taikomas 27 centų tarifas atitinka 0.078
euro.
Pajamos pagal veiklos rūšis (Eur):
Rodikliai

2015 metai

1. Keleivių vežimo paslaugos:
1.1. Vietinio susisiekimo (miesto) pervežimai
1.2. Vietinio susisiekimo (priemiesčio) pervežimai
1.3. Tolimojo susisiekimo pervežimai
1.4. Užsakomieji ir specialieji pervežimai
2. Kitos pajamos
Iš viso

1 689 530
360 357
1 280 390
18 153
30 631
59 040
1 748 570

2014 metai
1 691 277
352 967
1 293 388
19 008
25 914
58 259
1 749 536

Pokytis
%
-0.1%
+2%
-1%
-4%
+18%
+1%
-0.1%

Keleivių vežimo pajamos bendrai sumažėjo 966 eurais.
Kita tipinė įmonės veikla – tai stoties paslaugos, siuntų terminalo ir kt., padidėjo 1 proc.
Ataskaitiniais metais sumažėjo įvažiavimų į autobusų stotį kiekis, todėl gauta 1 proc. pajamų
mažiau. Siuntų terminalo paslaugos tapo patrauklios gyventojams, šių pajamų uždirbome 17 proc.
pajamų daugiau.
Ataskaitiniais metais už turto nuomą gauta 4 363 eurai pajamų:
išnuomota 10500 kv.m. teritorijos ir kiemo įrenginių, kurių balansinė vertė 0.29 euro,
turgavietei. Nuomos sutartis galioja iki 2015 m. gruodžio 31d.;
remonto dirbtuvėse išnuomotos 7 kv.m. negyvenamosios patalpos, kurių balansinė
vertė 115.85 eurai. Sutartis buvo neterminuota, nutraukta nuo 2015m.spalio 1d.;
iki 2021 m. spalio 1d. išsinuomoti 3966.64 eurų vertės asfaltuota aikštelė ir kiemo
statiniai Turgaus g. 76 vietų automobilių stovėjimo aikštelei įrengti;
Taip pat yra sudaromos trumpalaikės reklaminio ploto ant autobusų sutartys.
Informacija apie paslaugų pardavimo sąnaudas (eurais):
Sąnaudų rūšys

2015 metai
1 236 599
149 244
318 001

1. PARDAVIMO SAVIKAINA:
1.1. Nusidėvėjimas
1.2. Degalų sąnaudos

14

2014 metai
1 260 731
164 823
378 645

Pokytis
%
-2%
-9,5%
-16%
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1.3. Autobusų eksploatacinės sąnaudos
1.4. Darbo apmokėjimo sąnaudos
1.5. Kitos sąnaudos
2. VEIKLOS SĄNAUDOS (bendrosios ir
administracinės):
2.1. Amortizacija ir nusidėvėjimas
2.2. Darbo apmokėjimo sąnaudos
2.3. Kitos sąnaudos
VISOS SĄNAUDOS (1+2)

117 319
612 397
39 638

103 915
575 379
37 969

+13%
+6%
+4%

479 654

462 727

+4%

67 976
268 741
142 937
1 716 253

66 412
263 129
133 186
1 723 458

+2%
+5%
+7%
-1%

Pardavimų savikaina sumažėjo 24 132 eurais. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 15 579
eurais dėl nusidėvėjimo normos naujiems autobusams pakeitimo iš 5 į 8 metus. Eksploatacinės
autobusų sąnaudos padidėjo 13 404 eurų. Degalų sąnaudos sumažėjo 60 644 eurais, nes kuro kainos
sumažėjimo nuo 0,93 iki 0,78 euro (be PVM) už litrą. Kitos sąnaudos padidėjo 1 669 eurais.
Bendrosios sąnaudos padidėjo 16 927 eurais.
Informacija apie su visų darbuotojų darbo užmokesčiu, socialinio draudimo ir garantinio
fondo įmokomis susijusias sąnaudas (Eur.):
Sąnaudų rūšys

2015 metai

2014 metai

Pokytis %

Apskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis

676 650

640 607

+6%

Apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos

208 960

197 901

+6%

1 350

1 279

+6%

-4 478

1 437

-412%

882 482

841 224

+5%

Apskaičiuotos įmokos į garantinį fondą
Kaupiniai atostoginiams, soc. draudimui,
garantiniam fondui
Viso

Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. yra 898 dienos nepanaudotų atostogų. Kaupinių sumažėjo
4478 eurais.
Sąnaudų pagal apibrėžtus įmokų planus nebuvo, nes papildomos įmokos darbuotojų naudai į
investicinius, pensijų fondus ar draudimo įmonėms nemokamos.
Informacija apie sąnaudas, susijusias su audito įmonių teikiamomis paslaugomis (Eur.):
Sąnaudų rūšys

2015 metai

Finansinių ataskaitų auditas
Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos
Konsultacijos mokesčių klausimais
Kitos paslaugos
Viso

2014 metai
867

717

867

717

Informacija apie pelno mokestį.
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą 2015 metais (kaip ir 2014 metais)
pelno mokesčio tarifas – 15 procentų.
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2015 m. gruodžio 31 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rodikliai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Neapmokestinamosios pajamos
Neleidžiami atskaitymai
Apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis
Ankstesnių metų pelno mokesčio tikslinimas
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

2015 metai
24 528
5 310
10 188
29 406
4 411

2014 metai
12 696
7 845
14 481
19 332
2 900
362

4 411

3 262

Nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai
2015 metai (Eur)
Nepripažintas
Laikinieji
atidėtasis pelno
skirtumai
mokestis (15%)

Rodikliai
Kaupiniai ( socialinio draudimo ir
garantinio fondo)
Iš viso

9 460

1 419
1 419

9 460

2014 metai (Eur)
Nepripažintas
Laikinieji
atidėtasis pelno
skirtumai
mokestis (15%)
1 578
10 524
10 524

1 578

Nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų neregistruojama, nes sumos
nereikšmingos.
12 PASTABA. Kita veikla
Kita (netipinė) įmonės veikla (Eur.):
Rodikliai

2015 metai

a) Kitos netipinės veiklos pajamos
Reikšmingos sumos:
ilgalaikio turto nurašymo rezultatas
b) Kitos netipinės veiklos sąnaudos

2014 metai
847

622

847

622

Ataskaitiniais metais ilgalaikio turto nurašymo pajamos 888 eurai, o nurašymo išlaidos 41
euras, rezultatas +847 eurai.
13 PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
Rodikliai

2015 metai

a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
t.sk. lizingo palūkanos
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a - b)

1
8 637
7 075
-8 637
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2014 metai

8 393
8 367
-8 393

UAB „Jonavos autobusai“
2015 m. gruodžio 31 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus ataskaitinio laikotarpio pajamomis pripažinta 1 euras ir
sąnaudomis - 1 297.
IV. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai ir klaidų
taisymas
Neapibrėžtų įsipareigojimų (išskyrus lizingo) – užstatų, garantijų įmonė neturi.
Paskolų ir kreditų nėra.
Lizingu įsigyti autobusai yra eksploatuojami naudotojo teisėmis (sąrašas):
Valst.Nr.

Balansinė
vertė (Eur)

Įkeitimo pabaigos
data

autobusas MERC.-BENZ 815 2003m

DNU815

14 997

2017-11-16

autobusas MERC.-BENZ 815 2007m

GDK688

20 745

2017-12-05

autobusas MERC.-BENZ 815 2006m

GDK690

18 197

2017-12-05

autobusas MERC.-BENZ 816D 2010m

GNO445

44 298

2018-05-20

autobusas Otokar Navigo 2013m.

GZM164

67 792

2018-11-20

autobusas Otokar Navigo 2013m.

GZM166

67 792

2018-11-20

autobusas SETRA 2004m

HDF491

38 257

2019-06-16

autobusas Otokar Navigo 2014m.

HJL836

85 634

2019-11-01

autobusas SETRA 2004m

HOM049

47 738

2020-03-30

autobusas Otokar Navigo 2015m.

JBD049

107 998

2020-10-20

autobusas Otokar Navigo 2015m.

JBD053

107 998

2020-10-20

Įkeisto turto pavadinimas

Panaudos sąlygomis, 15 metų laikotarpiui nuo 2008 m. gruodžio 29d. bendrovė eksploatuoja
154 574 eurų vertės autobusą Ivecus Irisbus Crossway valst.Nr. EEO915. Panaudos davėja –
Jonavos rajono savivaldybės administracija.
Aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie klaidų taisymą:
1. 2014 m. į pardavimo savikainą buvo įtraukta 5 612 eurų. Ši suma buvo klaidingai priskirta
ilgalaikio turto nusidėvėjimui 2014 m. gruodžio 31 d. balanse, nes buvo pakeistas naujiems
autobusams naudingo tarnavimo laikas iš 5 į 8 metus, todėl buvo parodyta didesnė 2014 m.
pardavimo savikaina. Klaida buvo pastebėta ir ištaisyta 2015 m. Klaida taisoma retrospektyviai,
koreguojant 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų lyginamąją informaciją. 2014 m. pelno
(nuostolių) ataskaitoje buvo parodyta
1 266 343 eurų pardavimo savikaina, po koregavimo 2014 m. ataskaitos lyginamojoje informacijoje
parodyta 1 260 731 euras. 2014 m. gruodžio 31 d. balanse buvo parodyta 534 923 eurų transporto
priemonių vertė, po koregavimo 2014 m. balanso lyginamojoje informacijoje parodyta 540 535.
2. Perkainavimo rezervo likutis 41603 eurai registruojamas „Kitas rezervas dėl turto
indeksavimo“, taip pat atstatomas jo dydis proporcingai apskaitoje likusio indeksuoto ilgalaikio
turto mažinant 2014 metų pelną 2930 eurais ir ankstesnių metų 20831 euru.
Toliau aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie kiekvienos ataskaitų eilutės
duomenis, kuriems klaidos taisymas turėjo reikšmingą poveikį.
Klaidų taisymo poveikis UAB „Jonavos autobusai“ 2014 m. gruodžio 31 d. balanso
duomenims:
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2014 m. iki 2014 m. po
koregavimo
koregavimo

Balanso straipsniai
A.
II.
II.4.
C.
II.
III.
III.3.
IV.
IV.1.
IV.2.

ILGALAIKIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
Transporto priemonės
TURTO IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1 308 891
1 308 891
534 923
1581026
970 660
41 603
0
0
-59 555

1 314 503
1 314 503
540 535
1 586 638
976 273
0
65 364
65 364
-77 704

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ
VISO:

12 364
-71 919
1 581 026

15 046
-92 750
1 586 638

Klaidų taisymo poveikis UAB „Jonavos autobusai“ 2014 m. gruodžio 31 d. pelno
(nuostolių) ataskaitos duomenims :
Eil.
Nr.
II.
III.
XI.
XIII.

Straipsniai

2014 m. iki
koregavimo

PARDAVIMO SAVIKAINA
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2014 m. po
koregavimo

1 266 343
483 194
12 696
9 434

1 260 731
488 806
18 308
15 046

14 PASTABA. Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita sudaryta tiesioginiu būdu, vadovaujantis 5 VAS.
paskirstyti pagal veiklos tipus (Eur):
Straipsniai

291 306

312 985

Pokyčiai,
proc.
-7

(72 490)
(218 208)
608

(38 019)
(215 834)
59 132

+91
+1
-99

2015 metai

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pinigų srautų padidėjimas(sumažėjimas)

Pinigų srautai

2014 metai

Pagrindinės veiklos pinigų srautus sudaro įmonės visų veiklos rūšių, išskyrus investicinę ir
finansinę, įplaukos (+) ir su jomis susijusios išmokos (-).
Investicinės veiklos pinigų srautai padidėjo 91 procentu.
Finansinės veiklos pinigų srautai padidėjo 1 procentu.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
15 PASTABA. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur)
Finansiniai
metai

Rodikliai
1. Įmonės vadovai:
Vidutinis vadovų skaičius per metus
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais:
1. darbo užmokestis
2. atostoginių kaupiniai
B. Įmonės suteiktos paskolos
C. Gautos paskolos
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
F. Kitos reikšmingos sumos
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei
H. Perduotas turtas
2. Stebėtojų tarybos nariai:
Vidutinis stebėtojų skaičius per metus
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais:
1. darbo užmokestis
2. atostoginių kaupiniai
B. Įmonės suteiktos paskolos
C. Gautos paskolos
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
F. Kitos reikšmingos sumos
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei
H. Perduotas turtas

Praėję
finansiniai
metai

Likutis
finansinių metų
pabaigoje

1

1

1

26 360

28 546

535

25 825
535

22 826
5 720

535

-

1

1

1

11 756

11 244

685

11 071
685

10 357
887

685

-

Po finansinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių pobalansinių
įvykių, kurie turėtų neigiamos įtakos įmonės finansinių ataskaitų informacijos vartotojų galimybei
priimti teisingus sprendimus.

Direktorius

Otaras Urbanas

Vyriausia buhalterė

Ona Martusevičienė

____________________________________
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