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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-02-27
Kuršėnai

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:

Įmonės kodas:

Buveinė:

Registravimo data:

Įregistravimo pažymėjimo Nr.:

Bendrovės steigėjas:

Filialai ir atstovybės:

Telefono / fakso numeris:

Fakso numeris:

Elektroninio pašto adresas:

Interneto svetainės adresas:

Direktorius

UAB Kuršėnų autobusų parkas (toliau - Bendrovė)

175700829

Ventos g. 85, LT- 81168 Kuršėnai

1996 m. lapkričio 13 d.

047322

Šiaulių rajono savivaldybės taryba

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi

(8 415) 8 12 69

(8 415) 8 12 69

administracija@kursenuap.lt

http://www.kursenuap.lt

Vidmantas Šulčius

1.2. Įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 294 800 eurų. 2018 m. gegužės

29 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181 nuspręsta bendrovės įstatinį kapitalą

padidinti 39 999,99  Eur, perduodant 39 999,99 eurų piniginį įnašą, papildomai išleidžiant 137 931

paprastąsias vardines 0,29 Eur nominaliosios vertės akcijas, kurios priklausys UAB Kuršėnų

autobusų parkas steigėjui – Šiaulių rajono savivaldybei. Bendrovė 2018 m. birželio 1 d. patvirtino

pakeistus įstatus ir 2018 m. liepos 10 d. įregistravo Juridinių asmenų registre. 2018 m. gruodžio

31 d. įstatinis kapitalas sudaro 334 800 eurų.

mailto:administracija@kursenuap.lt
http://www.kursenuap.lt
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Akcijų rūšis Akcijų skaičius,
vnt.

Nominali vertė,
Eur

Įstatinis kapitalas,
Eur

Paprastosios vardinės akcijos 1 154 483 0,29 334 800

Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo - Šiaulių rajono savivaldybė.

II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Bendrovės būklė

Pagrindinė bendrovės veikla – visuomeninio kelių transporto paslaugų teikimas Kuršėnų

mieste, keleivių pervežimo paslaugų teikimas Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, keleivių

pervežimo paslaugos užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje.

Didžiausia bendrovės, o kartu ir visos šalies keleivinio transporto problema ir toliau išlieka

nuolat senstantis transporto priemonių parkas. Bendrovės transporto parką sudaro 21 autobusas.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas autobusų amžius 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. Autobuso markė Valst. Pagaminimo Autobusų
Nr. Nr. metai amžius
1 Autobusas SETRA S 213 RL FDF 358 1986 32
2 Autobusas MAN 469 L BEU 467 1993 25
3 Autobusas MAN UEL 292 BEU 464 1994 24
4 Autobusas MAN UEL 242 BEU 463 1994 24
5 Autobusas SETRA S 215 NR DOA 432 1994 24
6 Autobusas SETRA S 215 NR EGC 674 1994 24
7 Autobusas MB 817 GZV 966 1994 24
8 Autobusas MB 814 FEP 073 1997 21
9 Autobusas MB 814 FGU 662 1997 21
10 Autobusas MB O814 GGS 229 1997 21
11 Autobusas MB 412/904KA FEP 458 2000 18
12 Autobusas MB 815 GOF 627 2001 17
13 Autobusas MB 815 GRP 165 2001 17
14 Autobusas VW LT 46 GOZ 646 2002 16
15 Autobusas MB614D GGR 563 2002 16
16 Autobusas MB 616 FEF 610 2003 15
17 Autobusas MB 416 GZV 968 2005 13
18 Autobusas Temsa Opalin ERE 501 2009 9
19 Autobusas Iveco Daily 70C18 KBD 019 2017 1
20 Autobusas Iveco Daily 70C18 KBD 013 2017 1
21 Autobusas Iveco Daily 70C18 KBC 996 2017 1

Faktiškai eksploatuojama 18 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 32

metai. Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekiant ekonomiškumo

bei parko autoūkio atnaujinimo, 2017 metais bendrovė savo lėšomis įsigijo 3 naujus Iveco Daily

70C18 Feniksbus FBI 86 L autobusus. 2017 m.  balandžio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

sprendimu Nr. T-138 Bendrovei buvo perduotas (valdyti ir disponuoti patikėjimo teise) Šiaulių

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis autobusas Temsa Opalin 8 (pagaminimo metai –
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2009 metai), kurio likutinė vertė 7 506,01 eurai. 2017 m. buvo atliktas šio autobuso kapitalinis

remontas, kuris padidino autobuso vertę (6 099,55 eurais), bet neprailgino tarnavimo laiko. Per

2018 metus autobusas dažnai gesdavo ir remonto paslaugos kartu su detalėmis bendrovei kainavo –

5267,88 eurus. Bendrovė planuoja daugiau lėšų nebeskirti šio autobuso remontui ir jo

nebeeksploatuoti.

UAB Kuršėnų autobusų parkas daug dėmesio skiria autobusų parko atnaujinimui. 2018 m.

kovo 14 d. pasirašyta Partnerystės sutartis Nr. SRZ-152 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybe dėl

bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo

transporto priemonių atnaujinimas“ pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo

transporto priemonių parko atnaujinimas“. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajono savivaldybė

nupirko tris 2018 metų žemagrindžius Iveco Feniksbus FBI 83 M-G autobusus, naudojančius

suslėgtas gamtines dujas, kurie 2018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono tarybos sprendimu Nr. T-370

nutarta UAB Kuršėnų autobusų parkui perduoti pagal panaudos sutartį 5 metams Šiaulių rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Kadangi Valstybinė kelių

transporto inspekcija EB licencijų verstis keleivių vežimu pagal panaudotos sutartį neišduoda,

2019 m. sausio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. SRZ-66 (3.54) prie 2018 m. kovo 14 d.

partnerystės sutarties Nr. SRZ-152 (3.54), kuriame numatyta transporto priemones UAB Kuršėnų

autobusų parkui perduoti patikėjimo teise, iki Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo

sutarties  galiojimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. kovo 31 d.

2018 m. spalio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-276 iš Šiaulių

rajono savivaldybės patikėjimo teise gautas autobusas Iveco A.45.10, kurio likutinė vertė 1,00 Eur.

2018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu T-369 iš Šiaulių rajono

savivaldybės patikėjimo teise gautas autobusas Ford Tranzit, kurio likutinė vertė 1,00 Eur. Šiuos

autobusus bendrovė planuoja naudoti ūkinėje veikloje, nes keleivių pervežimui šios transporto

priemonės netinkamos (pagal sutartį, autobusas negali būti senesnis nei 10 metų).

2.2. Bendrovės pajamos

2018 m. bendrovė dirbo pelningai, grynasis pelnas 1 004 eurai. 2017 m. grynasis pelnas –

9 979 eurai.

UAB Kuršėnų autobusų parkas pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos per 2018 metus

sudarė 403 885 eurus (2017 m. – 388 315 eurus). 2018 metais buvo gauta 257 540 eurų dotacijų už

nuostolingus maršrutus, 14 304 eurų daugiau lyginant su 2017 metais (2017 m. – 243 236 eurai).

Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas pajamų detalizavimas.
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Pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos, Eur
Ataskaitiniai metai

2018 m. 2017 m. 2016 m.
Keleivių vežimo miesto ir priemiesčio maršrutuose
pajamos (be dotacijų) 314 924 299 414 239 130

Lengvatinio keleivių vežimo pajamos 86 269 84 436 65 614
Užsakomųjų reisų pajamos 2 692 4 465 10 935

Iš viso: 403 885 388 315 315 679

1 pav. Pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos, Eur

Palyginus su 2017 m. bendrovės pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo 15 510 eurų.

Pajamų padidėjimui turėjo įtakos ir  nauji keleivių vežimo tarifai, kurie taikomi nuo 2017 m.

rugpjūčio 1 d. Maršrute Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai vienkartinio bilieto kaina padidėjo 0,25 euro,

t.y. nuo 1,15 euro iki 1,40 euro. Priemiesčio maršrutuose 1 km bilieto kaina sumažinta nuo

0,10 euro iki 0,08 euro. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo keleivių srautų padidėjimas 2,7 procento

(10,5 tūkst.) priemiesčio maršrutuose, taip pat maršruto Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai trasos

pakeitimas (išvykimas ir grįžimas pro miesto centrą, paviljonų atsiradimas stotelėse).

Pajamos 1 pravažiuotam priemiesčio kilometrui 2017 m. buvo 0,43 euro, o 2018 m. – 0,45

euro. Miesto maršrutams 2017 m. buvo 0,71 euro, o 2018 m. – 0,68 euro.

Bendrovė gauna pajamų ir iš kitos veiklos – kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų

stoties teritoriją, krovininių automobilių aikštelės nuoma, kuro talpų nuoma, siuntų skyriaus

pajamos, autobusų stoties teritorijos nuoma (žr. žemiau pateiktoje lentelėje).
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Kitos veiklos pajamos, Eur
Ataskaitiniai metai

2018 m. 2017 m. 2016 m.
Įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, krovininių
automobilių aikštelės bei  kuro talpų nuoma, patalpų
nuoma

41 273 32 245 33 637

Transporto priemonių remontas su atsarginėmis dalimis 387 230 332
Autobusų stoties pajamos 197 373 40
Autobusų stoties teritorijos nuoma 3 676 1 550 -
Pajamos už siuntas 3 537 363 -
Kitos pajamos (kainų koregavimas, draudimo išmokos) 3 198 12 627 5 960

Iš viso: 52 268 47 388 39 969

Daugiausia Bendrovė iš kitos veiklos pajamų gauna už kitų įmonių autobusų įvažiavimus į

autobusų stoties teritoriją, krovininių automobilių aikštelės bei kuro talpų nuomą, kuri per 2018

metus sudarė 41 273 eurus (2017 m. – 32 245 eurus), tai 9 028 eurų daugiau nei 2017 m. Nuo

2018 m. rugsėjo mėn. įvažiavimo į autobuso stotį mokestis buvo padidintas nuo 0,83 euro iki 1,00

euro be PVM.

Nuo 2017 m. buvo išnuomota Kuršėnų autobusų stoties teritorija prekybiniams vagonėliams,

reklaminiam automobiliui. Pajamos sudarė 1 550 eurų, o 2018 m. pajamos padidėjo 2 126 eurais ir

sudarė 3 676 eurus. 2018 m. balandžio – gegužės mėn. nuomos sutartys buvo pratęstos dar

vieneriems metams.

Nuo 2017 m. spalio mėn., bendradarbiaujant su UAB „Kautra“, Kuršėnų autobusų stotyje

buvo atidarytas siuntų skyrius. 2018 m. pajamos už siuntas sudarė 3 537 eurus, o per 2017 m.

spalio – gruodžio mėnesius sudarė 363 eurus. Per 2018 metus Kuršėnų autobusų stotyje priimtos

išsiuntimui 983 siuntos (2017 m. spalio – gruodžio mėn. 111 siuntos). 1 098 siuntų atkeliavo iš kitų

autobusų stočių ir buvo atiduotos gavėjams. Vidutiniškai išsiunčiama apie 82 siuntas per mėnesį, o

atkeliauja apie 92 siuntas per mėnesį.

2.3. Bendrovės sąnaudos

Per 2018 metus bendrovė, teikdama būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas

visuomenei, vykdydama viešųjų paslaugų sutartį, sudarytą su Šiaulių rajono savivaldybės

administracija, patyrė 257 540 eurų nuostolį (2017 m. – 243 236). Lyginant su 2017 metais, patirtas

nuostolis padidėjo 14 304 eurais. Šiaulių rajono savivaldybės administracija bendrovei apmokėjo už

2018 metais patirtus nuostolius.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2018 m.

sudarė 549 775 eurų (2017 m. – 514 567 eurų). Tai 35 208 eurais daugiau nei 2017 metais. Šį

augimą lėmė padidėjusi rida vežant keleivius (11,5 tūkst. km), kuro kainų augimas, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo.
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Priemiesčio maršrutų 1 pravažiuoto kilometro sąnaudos 2016 m. buvo 0,67 euro, 2017 m. –

0,75 euro, 2018 m. – 0,81 euro. Miesto maršrutų 1 pravažiuoto kilometro sąnaudos 2016 m. buvo

0,90 euro, 2017 m. – 0,87 euro, 2018 m. – 0,91 euro.

Keleivių pervežimo sąnaudas sudaro išlaidos darbo užmokesčiui (be administracijos darbo

užmokesčio), išlaidos degalams, autobusų nusidėvėjimas, kasos aparatų nusidėvėjimas, autobusų

atsarginių dalių bei remonto darbų sąnaudos.

Keleivių pervežimo sąnaudos, Eur
Ataskaitiniai metai

2018 m. 2017 m. 2016 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai 310 442 309 873 280 836
Išlaidos degalams 131 202 117 103 102 138
Autobusų nusidėvėjimas 29 868 20 849 26 654
Kasos aparatų nusidėvėjimas 2 814 2 814 2 814
Įvairios medžiagos 4 451 3 939 3 625
Padangos 3 666 4 557 3 143
Inventorius ir įrankiai 786 452 772
Autobusų atsarginės dalys ir remonto darbai 35 351 28 550 19 136
Įvairūs su transporto veikla susiję mokesčiai 352 450 849
Kasos aparatų aptarnavimas 2 031 1 934 1 841
GSM/GPS paslaugos 1 390 2 218 1 752
Techninė autobusų priežiūra 1 289 1 435 1 845
Autobusų draudimas 7 447 3 508 1 770
Už įvažiavimą į Šiaulių autobusų stotį 13 517 11 016 7 080
Kitos sąnaudos 5 169 5 869 3 201

Iš viso: 549 775 514 567 457 456

Keleivių pervežimo sąnaudos 2018 m. sudarė: išlaidos degalams – 131 202 (2017 m. – 117

103 eurai), tai 14 099 eurais daugiau, nei 2017 m. Tam įtakos turėjo pravažiuotų kilometrų

padidėjimas bei didesnės degalų kainos. Autobusų nusidėvėjimas 2018 m. – 29 868 eurai (2017 m.

– 20 849 eurų), kasos aparatų nusidėvėjimas – 2 814 eurų. Įvairioms medžiagoms – 4 451 eurai,

padangoms – 3 666 eurai, inventoriui ir įrankiams – 786 eurai. Kadangi bendrovės autobusai seni,

vidutiniškai 20 metų senumo, remonto išlaidos nuolat didėja. Autobusų atsarginių dalių ir remonto

darbų sąnaudos 2017 m. buvo 35 351 eurai (6 801 eurais daugiau nei 2017 m.). Didžioji dalis

remonto paslaugų bei medžiagų sudarė autobuso Temsa Opalin remontas.

2018 m. darbo užmokesčio ir su juos susijusių mokesčių sąnaudos padidėjo 569 eurais

daugiau palyginus su 2017 metais.
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2.4. Keleivių vežimo rodikliai

2018 metais bendrovė aptarnavo 16 maršrutų: 14 priemiesčio ir 2 Kuršėnų miesto

maršrutus. Didžiausią įtaką įmonės pajamoms turi keleivių srautas. Keleivių srauto intensyvumas

yra vienas iš pagrindinių parametrų, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto

judėjimo intervalus.

Per 2018 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 621,2 tūkst. keleivių, t.y. 24,5 tūkst.

keleivių mažiau nei 2017 m. Kuršėnų miesto maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo iki 35 tūkst.,

lyginant su 2017 m. Priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius padidėjo 10,5 tūkst. Keleivių

skaičiaus pokytis pavaizduotas 2 paveiksle.

2 pav. Keleivių skaičiaus dinamika pagal pervežimo rūšis, tūkst. keleivių

Taip pat įmonė vežė keleivius ir užsakomaisiais reisais, tačiau užsakymų kiekis buvo

mažesnis, lyginant su 2017 m. Pirmenybė yra teikiama reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų

užtikrinimui.

Kaip ir kiekvienais metais buvo analizuojami nuostolingi vietinio susisiekimo autobusų

maršrutų reisai. 2018 m. vasario 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-6 „Dėl

Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų reguliavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisija, išnagrinėjusi

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus paskaičiuotus Maršrutų Užpildymo koeficientus, ruošia

motyvuotas išvadas dėl Maršrutų, kurių per paskutinį metų ketvirtį Užpildymo koeficientas yra

mažesnis negu 3,5, eismo tvarkaraščių pakeitimus, užtikrindama keleivių vežimą Maršrutais iki

dviejų dienų per savaitę ir dviejų reisų per dieną.  Komisija siūlomus Maršrutų eismo tvarkaraščių

pakeitimus, t. y. savaitės dienas bei reisus, kuriais bus vežami keleiviai, derina su seniūnais ir vietos

bendruomenėmis. Kiekvieną mėnesį yra analizuojami vežėjų maršrutų užpildymo koeficientai.

Bendrovė komisijai turi teikti siūlymus dėl autobusų reisų mažinimo, koreguoti ar trumpinti eismo



8

trasas, laiko intervalus tarp reisų, trumpinti važiavimo trukmę, koreguoti reisų skaičių pagal

sezoniškumą.

Miesto viešasis transportas užtikrina miesto gyvybingumą, kurį norint užtikrinti, reikia

sukurti ir nuolat gerai organizuoti miesto transporto sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad Kuršėnų miesto

maršrutuose didžiąją keleivių dalį, net 59 procentus sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą ir tik

41 procentas keleiviai, mokantys visą kainą. 2018 metais Kuršėnų miesto eismo tvarkaraščiai buvo

koreguoti du kartus (pirma, pasikeitė traukinių eismo tvarkaraštis, antra, pakoreguotas eismo

tvarkaraštis sekmadieniais ir švenčių dienomis). Kaip kito vežtų keleivių skaičiaus ir transporto

priemonių nuvažiuota rida su keleiviais per pastaruosius 3 metus, pateikta 3 paveiksle.

3 pav. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika miesto maršrutuose

2018 m. priemiestiniuose maršrutuose buvo padaryti šie pokyčiai:

- maršrute Kuršėnai-Gruzdžiai-Kuršėnai mokinių atostogų metu pakoreguoti išvykimo laikai

ir važiavimo trukmė;

- maršrutui Kuršėnai-Gilvyčiai-Sauginiai-Šiauliai-Sauginiai-Gilvyčiai-Kuršėnai sujungtus

su maršrutu Šiauliai-Sauginiai-Gilvyčiai-Kuršėnai;

- maršute Kuršėnai-Smilgiai-Kužiai-(Gruzdžiai)-Kužiai-Smilgiai-Kuršėnai pakoreguotas

rytinis išvykimo laikas ir išvykimo laikas sekmadieniais ir švenčių dienomis;

- maršrute Kuršėnai-Gedintės-Auksučiai-Pakšteliai-Žiliai-Kuršėnai buvo koreguoti laikai,

vėliau papildyta maršruto trasa su užsukimu į Auksučius;

- maršrutas Kuršėnai-Paringuvio kaimas-Kuršėnai koreguotas 3 kartus, buvo pakoreguoti

išvykimo laikai šeštadieniais, kai yra mokinių atostogų metas, vėliau panaikintas vienas reisas

(12 val. 40 min.) mokinių atostogų metu, pakoreguoti važiavimo laikai sekmadieniais ir švenčių

dienomis;

- maršrute Kuršėnai-Raudėnai-Skačiai-Kuršėnai pakoreguotas važiavimo laikas po pietų;
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- maršrute Kuršėnai-Rūveliai-Gergždeliai-Kuršėnai panaikintas važiavimo laikas 10 val.

45 min. antradieniais ir penktadieniais;

- maršrute Kuršėnai-Svirbūtės-Raganiai-Pažižmėliai-Raudėnai-Kuršėnai atsirado papildoma

netarifinė stotelė Beržai;

- nuo 2017 m. lapkričio mėn. buvo papildomas maršrutas Kuršėnai-Smilgiai-Kuršėnai

penktadieniais ir šeštadieniais mokinių atostogų metu, tačiau nuo 2018 m. kovo 1 d. buvo

panaikintas, nes užpildymo koeficientas buvo labai mažas;

- maršrute Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai (darbo dienomis: iš Kuršėnų AS nuo 8 val. 00 min.

iki 16 val. 00 min., iš Šiaulių AS nuo 8 val. 40 min. iki 17 val. 00 min., šeštadieniais: iš Kuršėnų AS

nuo 6 val. 00 min. iki 14 val. 00 min., iš Šiaulių AS nuo 7 val. 00 min. iki 15 val. 30 min.) Nuo

2018 m. liepos mėn. buvo įterpti 4 reisai iš Šiaulių į Kuršėnus (darbo dienomis: 15 val. 30 min., 15

val. 50 min., 16 val. 07 min., 16 val. 22 min.) kompensuojant konkurentams  nulinę ridą.

Maršrute Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai sudaro didžiausią dalį pervežamų visų keleivių. Šiaulių

rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisijos sprendimu buvo įterpti konkurentai, kas

turėjo įtakos keleivių skaičiaus bei pajamų mažėjimui.  2017 m. per sausio – birželio mėnesius buvo

pervežta 123,6 tūkst. keleivių, o 2018 m. sausio – birželio mėnesius 140,0 tūkst. keleivių, padidėjo

16,4 tūkst. keleiviais. 2017 m. liepos – gruodžio mėn. pervežta 145,7 tūkst. keleivių, 2018 m. liepos

– gruodžio mėn. pervežta 136,0 tūkst. keleiviai, keleivių skaičius sumažėjo iki 9,7 tūkst. Tas įtakojo

ir pajamų mažėjimą. 2018 m. maršrute (be mokinių skaičiaus) buvo pervežta 276,0 tūkst. keleivių, o

2017 m. – 269,4 tūkst. keleivių, padidėjo 6,6 tūkst. keleivių.

4 pav. Keleivių skaičiaus dinamika maršrute Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai (be mokinių

skaičiaus), tūkst. keleivių
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Pagrindiniai keleivių pervežimo paslaugos vartotojai priemiesčio maršrutuose (69 procentai)

yra keleiviai, t. y. darbingo amžiaus žmonės, už važiavimo bilietą mokantys visą kainą. Tik 31

procentą sudaro keleiviai, turintys lengvatą (moksleiviai, studentai, pensininkai ir neįgalūs

asmenys). Maršruto Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai reisų mažinimas, neturėtų būti tapatinamas su

tarpmiestinių autobusų važiavimo laikais. Šiame maršrute 1 km kaina yra pati mažiausia Lietuvoje.

Atsižvelgiant į tai, kad šiame maršrute važiuos nauji, ekologiški autobusai, tai teikiamų paslaugų

kokybė neatitiks bilieto kainos.

Kuršėnų miesto maršrute 2017 m. buvo pervežta 164,3 tūkst. keleivių, o 2018 m. – 148,5

tūkst. keleivių, sumažėjo 15,8 tūkst. keleivių (be mokinių ir parduotų mėnesinių bilietų skaičiaus).

5 pav. Keleivių skaičiaus dinamika maršrute Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai (be mokinių bei

parduotų mėnesinių bilietų), tūkst. keleivių

Ir toliau mažėjant keleivių srautams Kuršėnų mieste, galimas važiavimo reisų intervalų

didinimas.

2.5. Veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

Bendrovė 2016 m. rugpjūčio 25 d. laimėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

skelbtą atvirą konkursą Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Šiaulių rajone paslaugos I paketą. 2016 m. spalio 28 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto

viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SRZ-804 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

pagal kurią Bendrovė įsipareigojo nuo 2017 m. sausio 1 d. keleivius vežti 18 maršrutų (16 Šiaulių

rajono susisiekimo priemiesčio maršrutai ir 2 Kuršėnų miesto maršrutai). Sutartis pasirašyta 3

metams, kas užtikrina Bendrovės tęstinumą. Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė keleivių vežimo

vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių rajone II ir III paslaugų paketų viešųjų
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pirkimų procedūros, keleivių vežimo paslaugos II ir III paketų maršrutais negalėjo būti pradėtos

teikti nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl 2016 m. gruodžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. SRZ-988

(3.54) susitarta, kad paslaugos pagal Sutartį bus pradedamos teikti tik po 3 mėnesių, tai yra nuo

2017 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Pagal Sutartį aptarnaujamiems maršrutams buvo

atliktas maršrutų optimizavimas.

2017 m. vasario 15 d. įsigyta keleivinio transporto kasos aparatų bilietų nuskaitymo

programa (surinktų pajamų suskirstymas pagal maršrutus, keleivių srautų analizė ir t.t.), kuri padeda

bendrovei greičiau ir operatyviau analizuoti keleivių srautus pagal stoteles. Pastoviai teikti

ataskaitas su pasiūlymais Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijai.

Tai tarsi duomenų bazė apie keleivių vežimą maršrutiniais autobusais kaupimas ir analizė, kuria

remiantis gali būti atliekami visi skaičiavimai, kitimo tendencijos, prognozuojami tolesni veiksmai.

2018 m. liko nepakeisti keleivių vežimo tarifai. Galioja 2017 m. birželio 27 d. Šiaulių rajono

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-226 patvirtinti keleivių vežimo tarifai, kurie taikomi nuo

2017 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. rugsėjo 24 d. pasirašytas Papildomas susitarimas dėl keleivinio kelių transporto

viešųjų paslaugų teikimo 2016 m. spalio 28 d. sutarties Nr. SRZ-804 (3.54) pakeitimo su Šiaulių

rajono savivaldybės administracija. Šiuo susitarimu nuo 2018 m. liepos 1 d. pakeista 1 km ridos

savikaina. Savikainos indeksavimą lėmė darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas dėl norminių

teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio. Iki 2018 m. birželio 30 d. 1 km ridos

savikaina buvo 0,76 Eur, o nuo 2018 m. liepos 1 d. – 0,81 Eur. Šiame susitarime numatyta

perskaičiuoti patirtas išlaidas už 2018 m. liepos ir rugpjūčio mėnesius.

Bendrovės tikslas yra teikti kokybiškas paslaugas, siekti, kad kiekvienas klientas jaustųsi

kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra

vienas iš principinių uždavinių. 2018 m. gegužės - spalio mėnesiais buvo atliktas autobusų stoties

pastato kapitalinis remontas, kuriam lėšų skyrė Šiaulių rajono savivaldybė. Atliktas remontas

padidino pastato vertę, bet nepailgino tarnavimo laiko. Atsižvelgiant į tai, buvo padidinta pastato

įsigijimo vertė 35 659 eurais. Nupirkti autobusų stoties keleivių laukiamojo ir dispečerinės baldai,

įdiegtos informacinės sistemos keleiviams (šis turtas kainavo 3 218 Eur). Taip pat autobusų stotyje

įrengta bibliotekėlė (lentyna su knygomis), kur kiekvienas gali paskaityti knygas, laukdami

autobusų, įrengta autobusų vairuotojų-konduktorių poilsio vieta.

2018 m. rugsėjo mėn. padidintas mokestis už įvažiavimą į Kuršėnų autobusų stotį (nuo 0,83

euro iki 1,00 euro). Ateityje šis mokestis turėtų kilti, kai bus rekonstruota autobusų stoties teritorija

bei įsigyta papildoma sistema – išankstinio bilieto sistema. Pakėlus autobusų stoties kategoriją, bus

galima kelti įvažiavimo mokestį į autobusų stotį.
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2017 m. birželio mėn. vienuolika bendrovės autobuso vairuotojų-konduktorių kreipėsi į

Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus Darbo ginčų komisiją dėl

nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo ir delspinigių nuo laiku nesumokėto darbo užmokesčio.

Bylos buvo nagrinėtos Šiaulių apylinkės teisme, Šiaulių apygardos teisme ir Lietuvos

Aukščiausiame teisme. 2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesių nutartimis, Lietuvos Aukščiausiasis

Teismas nutarė ieškinius atmesti. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė,

neskundžiama ir įsiteisėjo nuo priėmimo dienos.

Keleivių patogumui sėkmingai veikia įmonės internetinė svetainė www.kursenuap.lt, kurioje

yra paskelbta visa būtina informacija: visų maršrutų tvarkaraščiai, pravažiuojančių autobusų

išvykimo laikai, teikiamos paslaugos, kontaktinė informacija, planuojami pakeitimai ir kitos

naujienos.

2.6. Rizikos faktoriai

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą trikdo šie faktoriai:

1. Pasenę ir susidėvėję autobusai (seniausio autobuso amžius yra 32 metai).

2. Keleivių srauto mažėjimas:

• gyventojų, besinaudojančių visuomeniniu transportu, ir moksleivių skaičiaus mažėjimas;

• mokyklinių geltonųjų autobusų, aptarnaujančių priemiestinius maršrutus, skaičiaus

didėjimas;

• mokyklinių geltonųjų autobusų maršrutų reisų nederinimas su esamais priemiestiniais

maršrutais;

• mokinių mažėjimas arba netinkamas kompensavimas dėl mokinių pavėžėjimo

(pavyzdžiui, dėl mokinių pavėžėjimo bendrovei sumokama už faktinį mokinio važiavimą.

Pavyzdžiui, jei mokinys suserga, pagal eismo tvarkaraštį bendrovė privalo važiuoti, paslauga

suteikta, kilometrai nuvažiuoti – pajamų nėra).

3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio

(miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų ne tik peržiūrėjimas, bet ir kėlimas. Bendrovė

surinkdama daugiau pajamų, mažiau reikės dotacijų iš Šiaulių rajono savivaldybės.

4. Pastovus maršrutų koordinavimo komisijos maršrutų reisų mažinimas, kas sąlygoja ir

maršrutų išnykimą, ar konkurentų įterpimas į bendrovei naudingus važiavimo laikus.

5. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas įpareigoja įmonę teikti daug informacijos

viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą. Taip pat įmonės svarbių sprendimų

priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių. Įmonė turi daug pasenusios technikos, kuri yra

nusidėvėjusi, nepatikima ir neefektyvi. Pagal įstatymus privaloma viešųjų pirkimų sistema mažina

įmonės lankstumą perkant paslaugas, medžiagas ir techniką, tuo pačiu apsunkina konkurenciją su

www.kursenuap.lt
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privačiomis kompanijomis. Nelegaliai, nesąžiningai bei „šešėlyje“ veikiantys konkurentai didina

keleivių vežimo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, gali pasiūlyti

mažesnes teikiamų paslaugų kainas.

6. Remiantis 2016 m. spalio 28 d. Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo

sutartimi Nr. SRZ-804 (3.54), sutartis turėtų baigtis 2020 m. kovo 31 d. Per 2019 m. II pusmetį

turėtų būti jau skelbiamas naujas konkursas dėl Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų

teikimo Šiaulių rajone. 2019 metai bus įtempti dėl nežinomybės, kokios bus konkurso sąlygos.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

3.1. Valdymo struktūra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šiaulių rajono savivaldybei

akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos

direktorius arba savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija).

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotino

akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė turi kolegialų valdymo organą – Šiaulių rajono

savivaldybės deleguota valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės direktorius. 2018 m.

spalio 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1318 buvo

pakeisti valdybos nariai. Bendrovės valdybą sudaro 5 asmenys:

• Evaldas Gudas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo

administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (nuo 2017 m. gruodžio 14 d. buvo

išrinktas valdybos pirmininku);

• Jonė Ivanauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo

pavaduotoja,

• Adolfas Skėrys, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus

vyresnysis specialistas,

• Jolanda Rudavičienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijos

seniūnė,

• Emilija Rimeikienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus

vedėja (iki 2018 m. spalio 2 d.)

• Robertas Paulauskas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų

valdymo skyriaus vyriausias specialistas (nuo 2018 m. spalio 2 d.).
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UAB Kuršėnų autobusų parkas struktūrinė valdymo schema

2018 m. gruodžio 31 d.

3.2. Darbuotojai

2018 metais įvyko didelių pokyčių personalo srityje. Metų pabaigoje bendrovėje dirbo 35

darbuotojai, t. y. 33,5 etato (1 darbuotojas pagal terminuotą sutartį, laike sergančio darbuotojo):

administracijoje – 5 darbuotojai (5 etatai, 14,29 %), gamybiniame personale - 12 darbuotojų (10,75

etato, 34,28 %), vairuotojai-konduktoriai – 18 darbuotojų (17,75 etato, 51,43 %).

UAB Kuršėnų autobusų
parkas Valdyba

Vyr. finansininkė Personalo
specialistė-kasininkė

Direktoriaus
pavaduotojas
eksploatacijai

Direktorius

Vyresn.
buhalterė 1 sandėlio vedėjas-

budintis mechanikas

Šiaulių rajono savivaldybės
Taryba

2 autošaltkalviai 1 autoelektrikas*

1 variklių remonto
meistras**

1 tekintojas
(0,25 etato)

1 suvirintojas elektra
ir dujomis

2 budintys mechanikai

3 dispečerės-
apskaitininkės

1 autobusų plovėjas
(0,5 etato)

1 valytoja

18 vairuotojų –
konduktorių ***

(17,75 etato)

* Autoelektriko etatas yra, tačiau paslaugas nuo 2016 m. liepos 11 d. teikia autoelektrikas pagal
paslaugų aptarnavimo sutartį Nr. 13-1.
** Variklių remonto meistro etatas yra, tačiau papildomai žmogaus kol kas neieškoma.
*** 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis faktiškai dirbo 17 vairuotojų-konduktorių.
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6 pav. Darbuotojų pasiskirstymas, procentais

Finansiniai metai 2018 m. 2017 m. 2016 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 38 41 39

Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius 20 23 20

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur 689 606 582

Vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo

užmokestis, Eur
726 701 613

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. – 38 darbuotojai, 2017 m. – 41 darbuotojas, 2016 m.

– 39 darbuotojai. 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro 689 Eur (83 eurais daugiau

nei 2017 m. ir 107 eurais daugiau nei 2016 m.), autobuso vairuotojo-konduktoriaus vidutinis

mėnesinis darbo užmokestis – 726 Eur (25 eurais daugiau nei 2017 m., 109 eurais daugiau nei

2016 m.). Vidutinio darbo užmokesčio dydžio didėjimui įtakos turėjo minimalios algos pakėlimas

nuo 2018 m. sausio 1 d. Vairuotojų darbo užmokesčio kilimas nėra žymus, nes pastoviai buvo

koreguojami grafikai, atsižvelgiant į pasikeitusius maršrutų eismo tvarkaraščius. Maršrutų

koregavimai turėjo įtakos ir autobuso vairuotojų-konduktorių skaičiaus mažėjimui.

3.3. Apie vadovą

Bendrovėje dirba vienas vadovas – Vidmantas Šulčius.

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:

1) pagrindinis darbo užmokestis su kintamąja dalimi 19 959 Eur

2) socialinio draudimo įmokos (31,18 proc.) 6 224 Eur

Iš viso: 26 183 Eur



16

IV. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

UAB Kuršėnų autobusų parkas finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos

Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos

standartais.

Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma,

kad UAB Kuršėnų autobusų parkas ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai įmonės metai

sutampa su kalendoriniais metais. Visa informacija apie bendrovės finansinę būklę ir veiklos

rezultatus pateikta finansinėse ataskaitose.

V. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2019 m. vasario 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-9 „Dėl

autobusų perdavimo UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo

teise“ buvo perduoti autobusai, kuriems sutvarkius reikalingus dokumentus (registracijos liudijimas,

draudimai, licencijos ir kt.) pradėti eksploatuoti.

Esant nesutarimams su profesine sąjunga „Sandrauga“, kurios teigimu bendrovėje yra 20

darbuotojų priklausančių profsąjungai ir ji veiks kaip darbo taryba, pagaliau 2019 m. kovo mėn.

bendrovėje turėtų būti išrinkta darbo taryba. Per 2018 metus, iš 11 vairuotojų-konduktorių,

padavusių bendrovę į teismą, liko tik keturi profesinės sąjungos nariai (2 darbuotojai, prasidėjus

teismams išėjo iš darbo, 2 - išstojo iš profsąjungos pralaimėjus teismams, 2 – buvo atleisti dėl

neblaivumo, 1 – dėl sveikatos sutrikimų netikėtai mirė).

VI. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

UAB Kuršėnų autobusų parkas vizija – geriausias autobusų parkas Šiaulių rajone su

harmoninga, pažangia, saugia ir ekologiška viešojo transporto sistema, prieinama visiems

gyventojams.

UAB Kuršėnų autobusų parkas misija – teikti profesionalias viešojo transporto paslaugas

Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajone, tenkinant keleivių poreikius ir sudarant prielaidas verslo, švietimo

bei kultūros plėtrai.

UAB Kuršėnų autobusų parkas veiklos užduotys 2018 metais ir jų vertinimo rodikliai:

1 rodiklis. Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumas:

1.1. Maršrutų optimizavimas (kas puse metų peržiūrėti kiekvieno maršruto keleivių

srautus, identifikuoti maršrutus, kuriuose reikalingos korekcijos – reisų skaičiaus

mažinimas/didinimas, maršrutų trasos koregavimas).

1.2. Pajamų iš išorės didinimas.

1.3. Keleivių kontrolės stiprinimas.
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2 rodiklis. Teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas:

2.1.   Pastovus transporto priemonių atnaujinimas.

2.2. Bendrovės įvaizdžio gerinimas. Vairuotojų vienoda apranga (marškiniai, bliuzonai,

kaklaraiščiai), kuri būtų pastoviai atnaujinama.

2.3.   Visų darbuotojų atlyginimų didinimas iki 5%.

3 rodiklis. Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygio bei jų skundų

tendencijos:

3.1. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas (remonto darbai garažuose, administracinių

patalpų įrengimas, darbo ir poilsio patalpų įrengimas autobusų stotyje).

3.2.  Keleivių komforto sąlygų gerinimas (autobusų stoties remontas, laukiamosios salės

modernizavimas ir pan.).

VII. BENDROVĖS VEIKLĄ APIBŪDINANTYS FINANSINIAI RODIKLIAI

2018 m. bendrovė pirmąjį pusmetį dirbo nuostolingai (kilo minimalus darbo užmokestis,

kuro kaina, o 1 km savikaina buvo peržiūrėta ir pakelta tik nuo 2018 m. liepos mėn.). Po sunkaus ir

įtempto darbo UAB Kuršėnų autobusų parkas baigė pelningai, grynasis pelnas 1 004 eurai. 2017 m.

grynasis pelnas – 9 979 eurai.

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji

pelningumo ir mokumo  rodikliai. Jie pateikiami lentelėje (žr. apačioje pateiktoje lentelėje).
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RODIKLIAI 2018 m. 2017 m. PAAIŠKINIMAS

MOKUMO RODIKLIAI Mokumo rodikliai leidžia spręsti
apie įmonės trumpalaikio ir
ilgalaikio mokumo galimybes

Bendrasis mokumo koeficientas 1,40 0,99 Nuosavas kapitalas /
Skolos

Bendrasis mokumo koeficientas parodo kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis
virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas.

LIKVIDUMO RODIKLIAI Likvidumo rodikliai parodo
įmonės gebėjimą vykdyti
trumpalaikius įsipareigojimus

Bendrasis likvidumo koeficientas 0,85 1,07 Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai
įsipareigojimai;

Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti
trumpalaikius įsipareigojimus. Reikšmė mažesnė nei vienetas leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali
nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Priimtina, kai rodiklio reikšmė yra tarp 1.2 ir 2.0. Aukšta reikšmė
taip pat gali rodyti nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą.

Kritinis likvidumo koeficientas 0,72 0,87 (Trumpalaikis turtas – Atsargos) /
Trumpalaikiai įsipareigojimai;

Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus
neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1.
Absoliutus likvidumo koeficientas 0,49 0,65 Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitose /

Trumpalaikiai įsipareigojimai;
Absoliutus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis
padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus
trumpalaikius įsipareigojimus. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų euras
dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.

PELNINGUMO RODIKLIAI Pelningumo rodikliai nusako veiklos
pelningumą ir yra santykinis įmonės
rezultatų įvertinimas

Bendras pardavimų pelningumas,% 20,54 21,43 Bendras pelnas / Pardavimo pajamos;
Bendrasis pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatus apibūdinančių pelningumo rodiklių.
Šis rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno. Žemas rodiklio dydis
gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus.
Grynasis pardavimų pelningumas,% 0,15 1,58 Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos;
Grynasis pelningumo koeficientas tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne
svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno
koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam
pardavimų eurui tenka grynojo pelno.

Nuosavo kapitalo pelningumas,% 0,27 2,90 Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas;
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas.
Išreikštas eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokia investuotų
savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma.




