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1. BENDROJI DALIS

tJadaroji akcine bendrove ,,Roki5kio autobusq parkas" (toliau - Bendrove) isteigta 1991 m'

gruodZio 19 d. Bendrove neturi dukteriniq imoniq, filialq, atstovybiq ar kitq bendroviq akctjtl.

Bendrov6s tikslai ir pagrindines veiklos kryptys yry aprupinti Roki5kio rajono gyventojus

visuomeninio transporto purlurrgomis. Todel rflpinames sivo keleiviais ir siekiame juos saugiai,

laiku ir patogiai nuveZti nustatytais marSrutais.

)OZf -qjq metq metinis pranesimas parengtas vadovaujantis Bendrovds istatais' Lietuvos

Respubliko, ut.iniq bendroviq, ii.tuuo, Respublikos imoniq finansines atskaitomybes istatymais,

Vyr^iausybes nutarimais, Rokiskio rajono savivaldybes tarybos sprendimais bei kitais teises aktais.

ruip pui atsiZvelgiant i uag RokiJkio autobusq parko 2021 ta,a metq analitinius rezultatus ir

statistinius duomenis. Bendroves finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai'

2, BENDROVES VALI/YMAS

Bendroves steigejas ir vienintelis akcininkas yra Roki5kio rajono savivaldybe. Bendroves

istatinis kapitalas - 157 oog,to Eur. Jis padalintas i 16 7!1vnt. paprastqjq vardiniq akcijq 9,38 Eur

nominalios vertes akcrjq. visos akcijos i00 procentq priklauso Roki5kio rajono savivaldybei.202l

m. gruodZi o 23 d. priimtas vieninteiio akcininko sprendimas didinti Bendrovds istatini kapital4 90

273,r2Eur nuo tsi oog,to Eur iki 247 341,22 pur isteiaziant 9 624 paprast4sias vardines 9,38 Eur

nominalios vertes akcijas. fstatinio kapitalo pakeitimas lregistruotas2022 m. sausio 14 d'

Bendrovds vadovas - direktorius Antanas Taparauskas'

Bendroveje veikia darbuotojq profesine tqirrngu, kurioje yra 22 nariai. Nuo 2019 m'

veikianti kolektyvine sutartis, pasirasyta tarp darbdavio ir Bendroves darbuotojq kolektyvo,

apibrehiadarbo, darbo apmokejimo ir kitas,socidlines bei ekonomines s4lygas'

3. BENDROVES VEII(LOS APIB TDINIMAS

Bendrove - tai pelno siekianti imond, kurios pagrindine veikla - keleivir+ veZimas vietinio

(miesto ir priemiestinio), tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusq marsrutais, uZsakomaisiais

reisais ir veikla, susijusi su keleiviq vez]imu: tai siuntq, bagalo gabenimas, bilietq pardavimas ir kita

komercine veikla, neprie5taraujanti Bendroves istatams'
Viesasis transportas atlieka socialing funkcij4, sudarant bent minimali4 galimybE Zmonems

nuvykti i darb4, mokymo ar gydymo istaigas, taip patuLtikrinti susisiekim4 tarp atskiry gyvenviediq

visiems rajono gyventojams.
Veiklos vykdymui Bendrove turi visas reikalingas licencijas ir leidimus. Didliqa tglkt|mU

paslaugq rink4 sudaro RokiSkio miesto ir rajono gyventojai: moksleiviai, malas ir vidutines

pajamas gaunantys gyventojai. Vie$ojo transporto paslaugos turi ypating4 socialinq reikSmq

gyventojams, pagal ZtiOO m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos transporto lengvatq istatym4 Nr'

Vfff-f OOS nemaiaidaliai keleiviq suteikia teisE keliauti su 50 arba 80 proc. nuolaida'

Bendrove aptarnauja: 3 miesto, 24 priemiestinio, 6 tolimojo reguliaraus susisiekimo

marsrutus. Keleiviq p.ru.Zirnrri naudojami 48 autobusai. Eksploatuojamuose autobusuose yra

sumontuotos geografines padeties duomenq stebejimo sistemos. Bendras 2021'12'31 vidutinis

autobusq amZius - 26,50 m. ( 2020.1231 - 27,8 m.). 2021 m. autobusai nuvaZiavo daugiau nei 1

017 tdkst. kilometrq i, p.*"ie daugiau nei3l2 tflkst. keleiviq. Bendroveje 2021 m' gruodZio 31

dien4 dirbo 66 darbuotojai (2020 m. gruodZio 31 dien4 - 80)'

Bendrov6 laikosi visq saugumo nurodymq susijusiq su COVID-19 pandemija. Patikrinimq

metu del C9VID-19 situacijos ,r-uldy-o nebuvo'rasta jokiq nusiZengimq. Darbuotojai aprupinti

asmenin6mis apsaugos priemonemis, autobusai ir patalpos yra dezinfekuojamos. Bendroveje yra

g0-100 proc. imuniiuotq darbuotojq. PeriodiSkaiyratestuojami greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno

testais.
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Ypatingas demesys yra skiriamas eismo saugumui. Pastoviai tikrinama autobusq technine
bflkle. Visi keleiviai, vaiiuojantys Bendroves autobusais, yra apdrausti nuo nelaimingq atsitikimq.

Bendroveje yra autobusq remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybine baze,

kurioje atliekami transporto eksploatacijai reikalingi darbai. Autobusai yra darbo priemonds, su

kuriomis lykdoma pagrindine Bendroves veikla.
Bendroves veikla kasmet yra audituojama neprlklausomos audito imones. Bendrove yra

Lietuvos nacionalines veZejq asociacijos ,,Linava" nare nuo 1997 m., o nuo 2022 m. sausio I
dienos Lietuvos keleiviu asociaciios nard.

4, FINANSINIV IR NEFINANSINIV VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

Pagiindines Bendrovds veiklos pajamos gaunamos i5 keleiviq veZimo visais mar5rutais. Tai
sudaro apie 57 proc. visq imones pajamq. Vienintelis akcininkas RokiSkio rajono savivaldybe
kompensuoja Bendrovei negautas pajamas uZ lengvatinikeleiviq veLimqir mokiniq veLimq, taip pat

keleivinio transporto nuostolius, patirtus vykdant keliq transporto vie5qjq paslaugq isipareigojimus.
Per 2021metus Bendrove gavo 655 tiikst. Eur veiklos pajamr+. Lyginant su2020 m. pajamos

sumaZejo 17 proc.

Rodikliai 2020 m 2021 m
202112020 m.
Kitimas (+,-)

Paiamos, Eur
I Keleiviu veZimas, i5 lq 735 807 590 183 -r45 624

1.1. vietinio susisiekimo 283 370 257 225 -26 145

1.2. tolimoio susisiekimo "452 437 332 958 t19 479

2. UZsakomieii reisai 8 286 l0 126 I 840
a
J. Siuntos 25 269 28 349 3 080

4. Kita veikla 20 694 26 484 5 790

1.-4. Veiklos pajamos , i5 viso: 790 056 655 141 -134 915

5. Dotaciia t39 995 39r 993 25r 998

Bendros Daiamos. i5 viso 930 051 I 047 134 117 083

1 pav. 2021m. pajamq struktfira, o/o

4
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Bendrove 2021 m. ir 2020 m. nei5venge pandemijos COVID-l9 itakos. Del Lietuvos

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos priimtq isakymq, kuriais apibreZiami veiksmai susijg

,u kororuuiruso COVID-I9 valdymo priemonemis, sumaZejo keleiviq srautas 14 proc. lyginant su

2020 m.
Bendrove stengiasi uZdirbti pajalnas nesusijusias su pagrindine veikla.

- Viena i5 tokiq papildornq veiklq 2021 m. buvo reklama. Kitoms imonems buvo

siundiami pasifilymai, ie5koma klientq norindiq savo reklama apklijuoti autobusus.

Bendrove 2021 m. i5 reklamos ant autobusq uZdirbo apie 2 tiikst. But.2022 m. 5i veikla

yra tgsiama.
- kitu pletojama veikla yra aik5teles nuoma. 2021 m. Bendrove uZ aik5teles nuomE

uZdirbo apie 1,5 tflkst. Eur. Pletodama 5i4 veikl4 Bendrove savo teritorijoje paruo5e viet4

..i.lurnor^rtendui. Tikimasi 2022 m. i5pletoti 5i4 veikl4 ir uZdirbti daugiau papildomq

pajamq.
- 2021m. Bendrove pradejo teikti remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas. Si4 veikl4

taip pat stengiasi i5pletoti, kad galetq uZdirbti papildomq pajamq'

Bendroves pur'iu,tgq pardavimo savikaina, veiklos ir netipines veiklos sqnaudos

ataskaitiniais metaii sudare | 094 tukst. Eur. DidZiausia dalis i5laidose tenka darbuotoiq

atlyginimams apie 67 proc. (2020 m. sudare apie77 proc. i5laidq). I5 UZimtumo tarnybos gauta 123

to[si. nur subsidiSa, daliai darbo uZmokesdiui kompensuoti. Esant sunkiai ekonominei situacijai

Bendrovd sugebejo i5saugoti pagrindines darbo vietas.

Pagrindine dalis s4naudose tenka:

- Darbo uZmokesdiui ir socialiniam draudimui - 615,8

darbo uZmokesdiui i5 UZimtumo tarnybos);

- Degalams, tepalams - 195,7 tlkst. Eur;

tfkst. Eur (ivertinus gaut4 subsidij4

- Ilgalaikio turto nusidevejimui - 104,1 t[kst. Eur;

- Aisarginems dalims, eksploatacinems medZiagoms ir inventoriui - 45,5 ttkst. Eur;

- Komunaliniams patarnavimams - 41,7 tfikst. Eur;

- lvaLiavimams ifitq autobusq stodiq aikSteles, kitq rajonq stoteles - 18,7 tukst. Eur;

- Draudimui - 13,4 tukst. Eur;
- Kitoms nepaminetoms s4naudoms (mokesdiq, technines apZiflros, bilietq pardavimui,

palfikanos, tanceliarinems, kasos aparatq aptarnavimui ir kt.) - 58,5 tfikst' Eur'

Komunaliniai
patarnavimai

496

lvaziavimas i kitt{

Atsargln6s dalYs"
medZiagos,
inventorius

496
llgalaikao turto
nusrdevetrmas

1o.%

autobust{ stotiq Kitos sanaudos
aiksteles .i

l
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Bendroves bendras palyginam4sis veiklos rezultatas :

Rodikliai 2020 m. 2021m.
202112020 m. Kitimas

(+,-)

Paiamos, i5 viso 930 051 I 047 t34 1 17 083

Sanaudos. i5 viso | 074269 | 094288 20 019

Rezultatas (*,-) -144218 -47 154 97 064

Bendroue,
tflkst. Eur. I5 jq:

2021m.Bendroves veiklos rezultatas prie5 apmokestinim4 - nuostolis 47 tflkst. Eur.

Keleiyiq veZimo reguliaraus susisiekimo autobusq mar5rutais veikla buvo kaip ir kasmet

nuostolinga. Nuostoliai 2021 m., veaant keleivius tolimojo, miesto ir priemiestinio reguliaraus

susisiekimo autobusq mar5rutais sudare - 47g tflkst. Eur. Pelnas, gautas i5 uZsakomqjq reisq, siuntq

veZimo, bagaLo saugojimo, patalpq nuomos ir kitq vienkartiniq veiklq, sudare 40 tfikst' Eur'

Dotacija nuostolingq marirutq dengimui - 39I tflkst' Eur'

Nuolat augantis individualiq automobiliq ir maZejantis rajono gyventojq skaidius s4lygoja

vis maZejanti keleiviq skaidiq miesto ir priemiesdio mar5rutq autobusuose. Taip pat maLeia

pave2amr4 i mokymo istaigas mokiniq skaidius. Pagal 2020 m.lapkridio 27 d. sprendim4 Nr' TS-

)s+ ti.tu"galioti 2019rn. birz"lio 28 d. Rokiskio rajono savivaldybes tarybos sprendimas TS-15.8

keleiviq ,r!zi-o keliq transportu reguliariais reisais vietinio priemiesdio susisiekimo marsrutais

patvirtintas tarifas - 1i ct 6e rvrra;. patvirtintas tarifas yra maZesnis nei savikaina. Tai leme, kad

priemiestiniuose marirutuose surinktos 191 ttkst. Eur pajamos nepadenge fakti5kai patirtq 466

iut rt. Eur s4naudq. Nuostoliai, patiriami vykdant bfltinus visuomenei keleivinio keliq transporto

vie5qjq paslaugq isipareigoji*rn i, pagal 2010 m" liepos 20 d' Lietuvos Respublikos Su$isiekimo

miniJtio isakym4 Nr. :-+-si patvirtint4 susidariisiq vietiniuose (miesto ir priemiesdio) marsrutuose

nuostoligkompensavimo tvark4, turi b[ti kbmpensuojami i5 savivaldybes biudZeto'

Ataskaitiniq metq pabaigoje gautinos sumos sudaro 180 tflkst. Eur' I5 jq:

- 98 tUkit. Eur if Roki5kio rajono savivaldybes pagal sutarti Nr' DS-4 uZ

nuostolius;
55 tfikst. Eur sudaro pirkejq isiskolinimas;
27 t[kst. Eur i5 RokiSkio rajono savivaldybes dotacijos nuostoliams'

moketinos sumos ir kiti isipareigojimai ataskaitiniq metq pabaigoje sudare 492

141 tlkst. Eur moketinos sumos po vieneriq metq:

o 110 tDkst. Eur atidetas valstybinio socialinio draudimo imokq isiskolinimas;

31 tukst. Eur isiskolinimas uZ'lizingo paslaugas;

tfikst. Eur moketinos sumos per vienerius metus:

100 tlkst. Eur su darbo santykiais susijq isipareigojimai;
52 tflkst. Eur isiskolinimas tiekejams uZ paslaugas/prekes;

27 fikst. Eur einamqiq metq dalis uZ lizingo paslaugas;

92 tlkst. Eur istatinio tapitalo didinimo suma, kwi2022.m. po iregistravimo

didins istatini kaPital4;

: iiJlf J#;','ff*ffln::"jffIqiq 
metq daris pagar atidejimo sutartis;

Detalesne Bendrovds rrajamq ir s4naudq struktfrra bei jq pokydiai, informacija apie turt4'

nuosav4 kapital4, isipareigojimus pagal ZOZ:' m.'gruodZio 31 d. duomenis ir jq pokydius lyginant su

praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu yia pateikraii ZOZ| m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq

rinkinyje.

o
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Bendroves veiklq galima vertinti pagal finansinius rodiklius ir jq kitimo tendencijas:

Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio skaiiiavimo
formul6

2019 metai 2020 metai 2021metai

Veiklos efekfwumo rodikliai
Pardavimai tenkantys
vienam darbuotojui,

Eur

Pardavimo
paj amos/vidutinis s4lyginis

darbuotoiu skaidius

19 4s3 11 489 15 629

Pelningumo rodiklis

Bendras pelningumas,
o

Bendras pelnas/pardavimo
pajamos

26,20 17,14 28,23

Nuosavo kapitalo
pelningumas (ROE),

%

Grynasis pelnas/nuosavas
kapitalas* 100

-23,63 -38,31' -r4,32

Turto pelningumas
(ROA), %

Grynasis pelnas/turtas* 1 00 -rl,l4 -19,00

Likvidumo rodikliat

Einamojo likvidumo
koeficientas

Trumpalaikis
turtas/trumpalaikiai

isipareigojimai

0,86 1,27 1,37

Nuosavybes
koeficientas

Nuo savas kapitalas/turtas 0,47 0,50 0,40

Turto panaudojimo'efektyvumo rodikliai
Apyvartinio kapitalo

apyvartumo
koeficientas

Pardavimo
pajamos/apyvartinis

kapitalas

-57 ?5 14,82 8,05

Finansinio sverto rodiklis

Bendrasis mokumo
koeficientas

Nuosavas
kapitalas/moketinos sumos

ir kiti isipareigojimai

0,86 0,99 0,61

pardavimai tenkantys vienam darbuotojui, rodiklio reik5me rodo dirbandiqiq aktyvum4.

Dar kitaip, rodiklis parodo dirbandiqiq produktyvum4 (darbo nasum4).

Bendrasis pelningumur, p*odo, kaip fmonei sekasi uZdirbti peln4 i5 pagrindines veiklos,

neatsiZvelgiant i s4naudas ir papildomas i5laidas, kiek imoneje lieka pinigq suteikus paslaugq uZ 1

Eur.
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), parodo kiek kiekvienam fmones nuosavo kapitalo

eurui tenka grynojo petno. Sis rodit lir svarbiausias akcininkams, ivertinant jq praeito laikotarpio

investicijq i imong grELq.

i.,ito pelniingumas (ROA), parodo, kiek eurq grynojo pelno tenka vienam turto eurui. Sis

rodiklis atspinii visoJmones turto panaudojimo efektyvumq ir vidutini5kai sudaro nuo 5% iki20%.

Turto pelningumo lygis priklauso nuo imones veiklos ypatumq, ypad ilgalaikio turto panaudojimo

masto 
-bei 

jo vertes. A.rk5t"rn. rodiklio reik5me parodo efektyvesni turto naudojim4.

Einamojo likvidumo koeficientas, paiodo sugebejim4 savo trumpalaikiu turtu padengti

trumpalaikius iiipareigojimus. Reiksme maZisne nei vienetas leidZia daryti prielaid4, kad imone

gali neivykdytitrumpalaikiq isipareigojim,q.202l m. vertinimo lygis - patenkinamas.
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Nuosavyb$s koeficientas, gali bflti vadinamas dar ir akcininkq nuosavybes koeficientu,

palygina nuosavo kapitalo dydi su visu imones turtu. Sis santykis parodo, kokia dalimi turtas

suformuotas i5 nuosavq imones leSq.

Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas, parodo, kiek pardavimo pajamq uLdirba

vienas ! apyvartini kapitalq imones investuotas euras. Kuo didesnis apyvartumas, tuo daugiau

apyvartq per metus padaro Sis kapitalas, tuo maZesnds imories investicijos iji ir tuo efektyvesnis jo

valdymas.
Bendrasis mokumo koeficientas, dar vadinamas pastovaus mokumo koeficientu, parodo

kiek l-nam imones skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis vir5 I parodo, kad imones
nuosavos le5os vir5ija skolintas. Rodiklis ypad svarbus investuotojams. Rodiklio reik5me Lemiav

0.5 laikoma blpga, apie I normalia, vir5 2 gera.

5. APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAI

Bendroves darbo efektyvum4 ir pajamas apsprendZia keleiviq srautai, rajono ekonomine

b1kle, gyventojq skaidius, tarifai. Ypad neigiamai veikia maLejantis rajono gyventojq skaidius ir
sezoni5tumas. Del pandemijos COVID-l9 paskelbto karantino ir apribojimq buvome priversti

maLinti aptarnaujamq mar5rutq skaidiq. Nuo to nukendia atokesniq kaimq'gyventojai, nes jq
poreikiai tenkinami minimal:ai. Ypad neigiamai veikia marsrutiniq taksi, mokykliniq autobusq

marSrutai, kurie dubliuoj asi su mar5rutiniais autobusais.

Tolimojo susisiekimo mar5rutai driekiasi tais padiais keliais, kuriuose savo veikl4 vykdo ir
didZiosios Salies keleiviq veZejq kompanijos - UAB ,,Tolimojo keleivinio transporto kompanija",

UAB ,,KAUTRA", UAB ,,PaneveZio autobusq parkas". Su jais tenka konkuruoti keleiviq veZimo

srityje, o galimybes versle daug didesnds, stipresnes technines bazes ir aptarnauja ekoricimiskai

naudingesnius marSrutus.
bendrove per 2021metus perveLe 312 tUkst. keleiviq - tai yra 10 proc. maLiau nei 2020

metais. Metine autobusq rida 1 337 tilkst. km. sumaZejo lyginant su praejusiu laikotarpiu 23

procentais.
Z02l m. Bendrovds itaka aplinkai minimali, jokiq aplinkosauginiq ivykiq nebuvo.

Susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos yra surenkamos, registruojamos ir priduodamos

atliekq tvarkytojams. Kiekvienais metais Bendrove moka Lietuvos Respubliko'S nustatyt4 aplinkos

ter5imo i5 mobiliq Saltiniq morresti.

Gerinant vie5ojo keleivinio transporto paslaugq kokybg ir ivaizdi 2021 metais Bendrove

iio 5 naudotus ekonomi5kus autobusus:nom
Eil.Nr. Autobusas Paq. metai Sddimu vietu vnt.

1. Crafter Volkswaqen 2008 21

2 Crafter Volkswagen 2013 19

5 Crafter Volkswagen 2013 19

4. Crafter Volkswagen 2013 19

5. MB Sprinter 2018 24

Vienas iS pagrindiniq tikslq parko atnaujinimas naujomis arba naudotomis transporto

priemonemis, kurios leistq teit<ti kot<ybi5kas, komforti5kas ir saugias keleiviq veZimo paslaugas.

2021m.pavyko neLymraiatnaujinti autobusq amLit4lki26,5 m. (2020 m. - 27,80 m')

Bendroveje yra autobusq remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybine baze,

kurioje atliekami transporto remonto ir kiti transporto prieZiflros darbai. 2021m' buvo pakeisti vieni

guruZo vartai, i patogesnius pakeliamus uutttt taip pat pakeistas ap5vietimas teritorijoje i
ekonomiSkesn! energij os vartojimo efektyvumo klasg A+++.

Darbo" jega- yra vienas i5 pagrindiniq veiksniq, apsprendZiandiq Bendrovds veiklos

efektyvum q. Z0Zl m. pabaigoje dirbo 6k darbuotojai, didZiausi4 darbuotojq dali sudare autobusq

vairuotojai - 54 proc. Per 2021metus buvo atleista l4 darbuotojq.
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Bendroves vidutinis menesinis darbo uZmokestis (bruto) sudaro 984 Eur, o autobusq

vairuotojq - 966 Eur. Vidutinis darbo uZmokestis, palyginti su 2020 m., pakilo 17 Eur arba 1,7

proc. pagal poreiki yra keliama darbuotojq kvalifikacija.202l m. buvo keliama vieSqjq pirkimq

specialisto kvalifi kacij a.

Darbuotojq vidutinis amZiaus vidurkis - 56 metai, autobusq vairuotojq - 58 metai, Del

demografines pad6ties, daugumos vairuotojq amZius - priesfensijinis. Jaunus Zmones, atsiZvelgiant

i vidutini Bendroves darbo uZmokesti, pritraukti sunku.

Z02l m. ypatingas demesys buvo skirtas darbuotojq sveikatai, todel visi darbuotojai buvo

apdrausti ADB Gjensidige draudimu nuo nelaimingq atsitikimt4T l24 val.

6. SyARBIAUSI IyYKIAI PO PRANESIMO SUDARYMO DIENOS

pasibaigus finansiniams metams, iki Sio pranesimo dienos, Bendroves steigejo ir vienintelio

akcininko ,p..ndi*u, ir Bendroves istatai del istatinio kapitalo didinimo iregistruoti 2022 m' sausio

l4 d.

7. BENDROVES VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES

pagrindiniai Bendroves veiklos planai siejami su teikiamq paslaugq tinklo i5laikymu ir

paslaugq kokybes gerinimu. Sekming4 ,r.ikt4 lemia pajamq ir s4naudq santykis. Pajamq didinimo

ui.rru ii'priemoniqlra keleiviq bilietq kainq didinimas. Tadiau didejanti kaina daro itak4 keleiviq

skaidiaus maZejimui, todel net esant reikimingam s4naudq didejimui negalima bilietq kainq

padidinti tiek, kiek padideja s4naudos. : ,__ ,-__,_,^^ :.. ^^^-+ ^,,r;+:-__.Siuo metu pagrhainis tikslas uZtikrinti mokiniq paveLim4 i mokyklas ir, esant suddtingat

ekonominei situacijai," iStituityi tolimojo susiSiekimo autobusq mar5rutq rinkoje. Bus nuolat

perZiurimi autobusq 
'marsrutr+ 

atskiri ieiiai, nuolat siekiama racionaliai naudoti darbo ir

materialinius resursus. Mokiniq vasaros atostogq metu bus sumaZintas vietinio susisiekimo

mar5rutq reisq skaidius, vaZiuojant ne visomis savaites dienomis. Tadiau reisq skaidiaus maZinimas

turi ir neigiamas pasekmes: pastoviosios ir administracines s4naudos pasiskirsto likusiems

marirutamr, aiaitrAutnos jq nuostolius, o keleiviai visi5kai atsisako autobusq paslaugq, jei jie

vaZiuoja kartE ar du kartus per savaitq

Pagrindiniai Bendroves veiklos planai:

, Kasmet atnaujinti Bendroves autobusq park4, susidevejusius pakeidiant naujesniais,2-

4 vnt. pritaikytus keleiviams, turintiems negali4.
. Teikti reklamos paslaugas ant autobusq, autobusuose ir autobusq stotyje

. Uztikrinti Bendroves finansiniq rodikliq stabilum4 ir gerinim4
. Sudaryti geras darbo s4lygas darbuotojams kokybi5kai vykdyti savo pareigas, tobuldti

bei profesionaliai aptarnauti Bendroves klientus
o Nuosekliai plesti Bendroves teikiamq paslaugq kompleks4, lanksdiai ir greitai reaguoti

irinkos pokydius bei ieskoti kfrrybiskq sprendimq pletojant Bendroves veikl4.
. Pradeti [kiniq Bendroves pastatq renovacij4'

Bendrove nuolat siekia pagrindinio tikslo - uZtikrinti pelning4 veikl4, bet del visuomenei

butinos paslaugos teikimo, negali atsisakyti visq nuostolingq mar5rutq'

AtsiZvelgdami i Rokiskio rajono savivaldybes administracijos direlitoriaus 2019-05-29

ra5t4 ,,Del Roki5iio rajono savivaldyb€s lukesdiq, susijusiq su UAB ,,Roki5kio autobusrtr parkas",

teikiame informacij4 apie ivykdytus Akcininko lfikesdius del Bendroves veiklos:



1) VEIKLOS EFEKTYVUMAS

Bendroveje dirba auk5tos kvalif,rkacijos vyriausioji finansininke, buhaltere ir vie5qiq

pirkimq specialiste, kuriq kompetencijos padeda igyvendinti Akcininko llkesdius del veiklos
efektyvumo. Taip pat akcentuojame, kad gerinant darbo na5um4 ir veiklos efektyvum4, Per 202I m.

buvo atleista 14 darbuotojq

2) ILGALAIKE NAUDA BENDROVES SAVININKO TE,ISES IR PAREIGAS

IGYVENDINANEIAI INSTITUCIJAI

Bendroves nuostolis, palyginus 2020 m. ir 2021 m. sumaZejo net 97 tDkstandiais eurq.

Tadiau del praejusiq metq pradZioje vis dar galiojusio grieLto karantino ir vie5ajam transportui

ivestq ribojimq, pelno pasiekti nepavyko.

3) GERINTI TEIKIAMV PASLAUGV KOKYBE

Bendrove nuolat stebi ir vertina klientq poreikius ir lDkesdius, transporto priemondse

palaiko 5var4 ir tvark4, darbuotojai stengiasi kuo profesionaliau aptarnauti klientus, skiria dideli
demesi informacijos sklaidai apie teikiamas paslaugas. Per 2021 m. gautas vienas pagristas skundas

del teikiamq paslaugq - i5sprgstas taikiai, atsakingi darbuotojai patraukti tarnybinen atsakomyben.

4) ATNAUJINTI AUTOBUSU PARK,{, '

Per 2021m. Bendrove isigijo 4 vni. naudotus, 19-21 sedimq vietq mikroautobusus vietinio

susisiekimo marSrutams aptarnauti ir 1 vnt. naudot4, 24 viett4 mikroautobus4 tolimojo susisiekimo

marSrutams aptarnauti.

Viesasis transportas daugelyje pasaulio Saliq nera pelningas. Beveik visose pasaulio Salyse

viesasis transportas - tai vie5oji paslauga, kaip ir Svietimas, gydymo paslaugos ir yra remiamas, bei

skirtingais btdais dotuojamas valstybes ar savivaldybes. Jo tarifai negali buti tokio dydZio, kad

uZtikrintq pelning4 veZejq darb4. Keleiviq veZimas viesuoju transportu, vietiniais mar5rutais ndra

verslas, tai vie5oji paslauga, uZtikrinanti gyventojq mobilum4, padedanti sprgsti eismo saugumo,

ekologines bei gausybg kitq problemq. Tikimes RokiSkio rajono savivaldybes tinkamo poZi[rio i
rajono vie$ojo transporto vystym4 ir finansines paramos bendrovds uZsibreZtq tikslq igyvendinimui.

Direktorius
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